
वाजसनेथिमाष्यन्दिनिशाखीया । 

भ्रीमदुव्वटाचायंविरचितमन््रमाष्येण 
भ्रीमन्मदीषराचायंविरचित- 

वेददीपेनवचसरहिवा। 
तस्याः 

११-२० अध्यायात्मक द्वितीय खण्डम् । 
पण्डित धीयामसकरमिशकमेणा संश्ोधितम् । 
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एकादशोऽध्यायः । १९ । कण्डिका । १। ५०३ 

एकादशोऽध्यायः ॥ 

युञ्जानः पथमं मर्यस्तत्वायं सविता धिर्यम् । य~ 
प्रज्योति निचाय्य पाधेव्या अध्यार्मरत् ॥ १॥ 

अष्टावभ्याया अभिसम्बद्धास्तान्परजापतिदेदश्चे । साध्या 
वा. ऋषयः प्रजापतेः प्राणभूतः । अथ पञ्चधा दर्वितः भथमां 
चितिमपर्यत् । भरजापतिरेव तस्या आर्षेयम् । देवा द्वितीयां 
चितिमपर्यन् । त एव तस्या आर्षेयम् । इन्द्रा च विश्वक- 
मं च तृतीयां चितिमपश्यन् । त एवं तस्या आर्पैयम् । ऋषय- 
चतुर्थी चितिपषश्यन् । ऋषय एव तस्या आर्षेयम् । परमेष्ठी 
पञ्चमीं चितिमपर्यत् । परमेष्टयेव तस्या आर्षयमिति । अथवा 
भरतिकमेदरिनः । सवितैतानि सावित्राण्यपदयदिति । “धुञ्चा- 
नः प्रथम् मनः” । अष्टौ कण्डिका; सवित्रा दष्टाः सवितृदैव- 
त्याः ताभिः सन्तताभिराहाकिहूुयते । भयमाुष्टुप् । अगन्यार- 
म्भे सविता युज्ञानः । युञ्चानः परथमं मनः ततोऽनन्तरम् । ^^त- 
त्वाय” । ततु विस्तारे । क्षो यप् छान्दसः उपजनः । “'तनि- 
स्वा ” । विस्ताय्य । “धियः बुद्धीः । मनसा प्यांशोच्य 
बुद्धया वावधार्य्येत्यथैः । “अग्नेज्ज्योतिः' । अगिसम्बन्धि 
ज्योतिः । पञ्चस, पृषु प्रविष्टम् । निचाय्य । उपरम्य । य- 
था वा अभिः समिद्धादीष्यत इत्यादिना । ततः पद्युक्धधन्वि- 
तायाः “पृथिव्याः अध्याभरत्” अध्याहूतवानभिभ् । इका 
छस्व चित्तवानष्धिम् । श्रुतो परजापतिः कत्तापिदिष्टः तदनुद्ध- ` 
त्या इदानीतना यजगाना उपदिश्यन्ते । “प्रजापरतिर्वे युञ्ञान"” ` 
इति ॥ १ ॥ 

रमाकान्तं नमस्छृत्य गणेर शारदां गुहम् । सहितेकाद्शा- 



५०७ मन्थाष्य-वेदद्छीपसदहिता श्ुङ्कयजुः सहिता । 

ध्याये सन्वदीपो वितन्यते ॥ कद्द्ानरारय्याशादद्फष्यायपय्येन्प् 

मण्निचयनमन्याः तेषां पजापतिकंषिः साध्या ऋषयो वा ॥ साऽग्निः 
पञ्चचितियुक्तः प्रथमचितिमन्बाणां प्रजापति्छषिः दितीयचित- 
दैवा कषयः तृतीयनिवरिन्द्राश्निविश्वकस्येण ऋष्यः चलतुथंचिते- 
ऋषय पवार्षयः पञ्चमयितिमन्बाणं परमेठी ऋषिः । तथा च 
श्चतिः (8, २ ३, १०) प्रजापतिः प्रथमां चितिमपदहयत् प्रजा- 
पतिरेव तस्या अपेयं दैवा द्वितीयां चिप्तिमपदयन् देवा प्व तस्या 
आषयसिन्द्राग्नी च विश्वकमी च तृतीयां चितिमपश्यस्त पव 
तस्या आपयमषयश्चतुर् चितिमपदयन्नृधय पव तस्या आय 
परमेष्ठी पञ्चमीं चितिमपभ्यत् पर्मेष्ट्येव तस्या आपयति । 
चयने कर्तुमिच्छन् फाल्युनङष्णग्रतिपदि पोणमासश्टि छत्वा पुख- 
षारवगोऽव्यजानालम्याजन याम इत्वा पञ्चानां शिसासि घुना- 
कानि प्रथमचिताद्खुपधानाथे कचित् सस्थाप्य तेषां कवन्ध्रान्य- 
जरषं च शद््ते तड़ागादिजसे प्रास्येत् उखाधमिषकाथ खद् च 
जटं च वत एवदेयम् ततः फाटसुनकष्णादस्वासुखासलम्मर्णम् 
तदथमाहवनीयदक्षिणागनी उद्धत्याहवनीयात् प्राक् छते चतुष्णरेणे 
गतं ततस्तङ्ागान्घत्पिण्डमानीय भुम स्थापयेत् पिग्डाहवनी- 
यान्तरले सच्छिद्रां वस्मीकणदं निदध्यात् साहवनीयःद्श्चिप 
दृशेऽद्वगदेभाजाः प्राङ्मुखाः प्रागपसा मुञ्चरसनाबद्धाः स्थाप्या 
आहवनायोत्तर बेणञ्युभयतस्तीक्ष्णा कट्माषा हिरप्मयी वा- 
भिः स्थाप्या ततः कमो का० ( १६, २, ७) अद्रा जुहोति 
सन्ततमुद् गृह्णन्. युञ्जान इति । अस्यथैः । गाहेपत्ये घृतं सस्छृत्य 
जुहूं सवे च सभ्रुल्य लच्यष्टागरहीतमास्यमाहवनीये परिस्तरण- 
खभिद्ाधानपूवकं सन्ततमविच्छिन्नधास्या सचमूभ्वा कुवन्ध्य 
होति युञ्जान इत्या्यष्टकण्डिकाभिः सान्तत्यं चाश्रयन्ति स्वा- 
हाकारपय्यन्तम् ॥ आयानुष्टुप् तृतीयः सप्नाक्षरः | अष्टानां 
सवितापि ऋषिः देवोऽपि सिता । अथ मन्बाश्चः । सविता 
खवेस्य प्ररकः भरजापत्तिः अम्नेज्यातिः चीयमानस्य वहः सस्यनिि 
तेजः निचाय्य पञ्चपद्युषु प्रविष्टं निथित्योपटभ्यः यद्धा सफलानःं 
कर्मणा सधनमूत निश्ित्य । पृथिव्याः पटु्धरीरान्वित्ताया भूमः 
सकाशद्ध्यामरत् . अध्याहवतान् दषकाः प्रत्यानं श्ितवानि 



एकादशोऽध्यायः । १६२ कण्डिका ¦ ३। ५७५५ 

त्यथः । सकतृराब्देन शतो प्रजावहटिल्कः प्रजाप्विध शञ्ान इदि 
(६, ३; १; १२) श्रुतेः । किम्भूतः ्रथसदरग्न्यारस्मे मगो युजा 
समादधश्नः युङ्क्तेऽसौ युज्ञानः किं इत्वा धियो बुद्धीरिषकरदि- 
विषयाणि ज्ञानानि तस्वाय तनित्वा विस्तारं मनसा पञ्यीटोच्य 
चृद्धचावधायत्यथः। तञ विस्तारे समानकदैकयोः पृदेकाखं इति 
क्वाप्रत्ययः अनित्यमागमशासनसितीडागमाभावयः अदुदात्तौ- 
उपदेशत्याष्टिना नलापः क्तो यभिति (पा ७, १, ७७) हापरध्य- 
यान्क्षस्य यगागमः \ ९ ॥ 

युक्तेन मन॑सः उयं देवस्य सवितुः सये । स्डग्योश्च 
शाक्या ॥ >२॥ 

युक्तेन पनसा । गायत्री । युक्तेन एकाग्रेण मनसा वर्यं 
देवस्य सितुः स्मे" } प्रसवे षताः श्वग्पाय स्वगेद्ाधनाय 
कमणे 1 शक्तया । यथाश्क्या प्रयत्नं कुमे इति शेषः ॥ २॥ 

गायत्री वतीयः पादः पञ्चाभेस्तन शङ्कुयती तद्रू पिङ्केम 
एकमः पञ्चके छन्द्ः हाद्कृरतीति । सदिदुदवस्य प्रजातेः से 
प्रसवे आज्ञायां वतेमाना वयं यजमाना युकेनेन्डियेभ्यो नियसि- 

नैकाग्रेण मनसा स्वभ्योय स्वमस्य कम्मे शक्तथा स्वसा. 
म्थ्यन प्रयत्नं दभ्म इति शषः ॥ २॥ 

{ ॐ ८ 1 

युक्ट्वायं सथिता देवान् स्वयेलो धिया दिविध | 
वुहञज्योततिः करिष्यतः संठिता प्रद्युवाति तान् ॥ २। 

युक्का” ! अबुष्टुए् । सविता भरसुबाति तानिति तदो दै 
नादि योगः कवयः निच्यसश्वन्धो हि यत्तदौ । "युक्का- 
य” । यकार उपजनाऽनथःन्वरववनः । युक्ताय सार्चता यत् 

देवान् । अग्रमेषि अन्येन कमेणा सखवय्येतः सटोकं गच्छतः 
“धिया? बुद्छा कमणा वा । “दिवं” बोतनं स्वगेष्र् । “ह~ 
त्" महत् । “योति"'रादिस्यलक्षणम् । आत्मेन “करि- 
ष्यत: दस्टुतंतः सविता भरषुबाति' प्रसाति अभ्वरुजास 
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ति । “तान्” देवान् ॥ ३ 
मनुष्डुप् द्वितीयः खक्ाणस्तनेकोना सविता तान् प्रसिद्धान 

देवाम् प्रयाति ¦ यर तदाः ठेटाऽडासावित्यङागमः प्र 
सौति अभ्यद्चुजायाति पेरथतीस्यथैः । कि कत्वा युह्छायं युक्ता 
क्तो यक् आश्चिकणि संयाज्य | सक्लिग्भूदान् दवार् धिया नुद्या 
कणा वा अन्येव दिवं दुःव्यलि प्रकत इति दिव् इथुपधेषति 
कप्रल्ययः धोतनं स्वः स्वश ससो गच्छटः इणः दाजन्तस्य यत इति 
रपव । पुमः कीर शाम् इद्त यहद, स्योदलिः आ यखष्णमास्मतमैन 
करित्यतः स्कः । कीदशः सथन खःचता प्रेरयिता अन्येन 
कर्मणा स्वै गच्छतो देवानद्चिकमशणे सविता परस्पा सवित 
परञज्ापएविः ताम् दम ङ्पाददकःम् गुच्छ विषयस्य लयस्य भद्ध 
दति प्रकदेणा्धिश्लमःमि परेद्यवि कष्टान् स्सयतः स्वप्राप्स्ये उ. 

दताम् तथा वृष्टद् प्रदं स्येतिः चीयमानस्याक्रस्सजः धिया दिवं 
करष्यतः ताद 1 { भक्घया दतलन् कद्धदुद्यताङ् ५२ 

सु सन उद स 9। धल (वा [वन्त्य इहा 

विदश्चिलंः। चि होकर द्ये चयुलादिदेकत इन्घह्ी देष 
स्यं सेतुः परिष्टुतिः ॥ ४॥ 

८ यु श्त ५११ 1 6 सते पनः” इृस्यादि व्या्यावम् । इयांस्तु चिक्ञेषः । 
प्रजापति्धिषः बहदिपथिदिष्युच्यते । देदाः पिपा ॥ र ॥ 

जगदी व्याख्षयतापि [ ५ अध्या० १४ क | विद्रोषतो व्याख्या 
यते । घिग्रस् अद्यणस्य यजमानस्य किदधषेण प्राति पूरयति देष्चि 
गान्नदानादिनेति तस्य संस्वार्धनो विधा ऋत्विजा ममो अञ्जने 
परथमं स्वकीयं मनो विषयेभ्यो निवत्ये समाहित क्रचैते ; उत सपि 

प्य इष्{{दविषयाणि क्ञानानि यत सम्य द यस्ति ! दीष 

दास्य 1वध्रस्यं बहतः वनाः आनल नमङ्द्स्प | दथ 

विपित; सिद्द श्रयोगाेष्ष्य ¦ सिवः कीशः होक्ाः हेमः 
द्राः द्धद्व द्श्ाः अप्रत्ययः पेष्यादटस्यरहिता इल्यः) 
नन्विष्त्विम्यजमानादिकं इतो जातं तदाद पकः इत् प्के ५४ 
स(दला (वदथ सवाद् नचामतवान् कादश वथुनावित् नुन 
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प्रश्चानाति वेतीति उदक् अभ्येषाशवि दद्य शति दीधः तिपः 
ध्थिद् ऋतिविम्यजवानमशह्ः | कथमेका एव सदपि छतवा- 
नित्यतत गाह यतः ्धिनुर्ैवस्य परिष्डुलिभैद् पष्टितः सवैवेदेषु 
श्चयमाणा स्तुतिगेष्वी अचिन्त्या सदिवु्मह्िपेत्यथेः ॥ ४५ 

# द्य थ ध्र «¢ रं \ पु प युजे खां अद्य पथ्यं नभोधिष्यं दखःक उतु पथ्येव 
सूरेः । चण्डन्धं दिदे आर्तस्य पृच्राजा ये पाला 
दित्यां दस्छः || ५। 

“युजे वाम्” । विष्टु । दम्पती यजमानं काक्यनैन 
पदेनोच्यते । “युजे” युनन्धि । द युवाभ्या्रथाय । द्य 
पूव्यं नमोभिः" । प्राणाः सष षये बाञ्चणा व्रह्मङब्दनोच्य- 
ते । पृव्यशब्देन च नमोभिरमैः सहितम् । दयमेवाहुतिरन्न 

राभ्देनाच्यते । फ भयेःजन॑पिति चेत् । (विश्छोक एतु पथ्येव 
सूरेः” । विविधमेतु आगच्छतु शोकः कीतः षुरेः. मण्डित- 
स्थ । यजमानस्य । कथमिव । वय्येव" । पथः अनपेत प- 
थ्या । यत्नमागेपर्टताहुतिरुभवखोकसचारिणी भवति 
यजमानस्योभयखोकप्यारी रोको मवचस्याधिप्रायः । 
ण्वन्पुः' च "(विश्वः संद | "अषतस्य्'' अप्ररणयर्थजः भ 

जापतेः “पुत्रः ” देवाः कातिम ये धामानि दिव्यानि 
तस्थुः । स्थुः आस्थिताः ये देवाः पापानि स्थानानि 
दिव्यानि ५॥५॥। 

जिष्टुप् आद्यष्धिनीपतुख्णां पयूदिन पर्णम् । पल्नीय३ 
मिति ष्देन्देच्येते। हे पत्वीयजस्पनौ } चां शुचयोरथं नमर् 
इदानी हुतैः सित पढ पुरादनैभदाबिभिरनुितं चह् परिष 
ठमश्ि्यनास्यं कमी युजे युनज्मि सम्याद्य व्यत्ययेन तु 
तर {दत्ता यर्दा व्द्वशाव्द्न भाणः सद चषन्रा त्रद्धणाश्चान्वन्छ 

मर 



५०८ मन््भावष्य-वेददीपस्ष्टिता शुह्कयञ्चुःखिता। 

यशिर्विप्रास्तपयापीत्यथः । किमथपिष्वि चत् सुरः पण्डितस्य यञस- 
नस्य दखोकः कीक्ति्यतु विचिध्रं गच्छतु कोकद्वयं व्याश्रोत 
व्यवदिचस्धिति ति एतु अनयोव्यवधानद् । तक्र दष्ान्तः पथ्या 
इव पथोऽयेता पथ्या यक्ञमागग्रह्चा आह्ुतियेथा सोकहयं व्या- 
ष्रोचि ठं यजप्रानस्य श्टछोक उभयरूोकसखश्चारी भवचस्विवि धावः । 
किख जद्युसष्य मरणधमेरहितस्य परजापतेः पुजा विद्वे सर्वे देवा 

का 

यजाधस्य इदोकं दण्वन्तु । के । ये दिव्यानि दिवि भवानि 
धापानि स्थानानि आतस्थुः अधिष्ठितवन्तः ते स्ंऽस्य कीर्ति 
द्मण्वन्त्विव्यथेः ॥ ५॥ 

यस्थं वयाणस्नन्वन्य इवयुदैवा देवस्य मटिमःन- 
मःजखः | यः पाथवानि अविद्ये स परतरो रजासि 
देवः संचिता सहित्वना ॥ & 

“यस्य भरयाणम्” । जगती । सवितेव प्रजापतिरवाभिमरे- 
यते । व्यवाहैतपदभ्रायमिद् मन्त्रवाकषयम् । यस्य देवस्य भरया- 
णम् । “अनु” भरग्महु । “अन्ये देवा ययुः” ! जग्मुः । इ- 

ब्दो ऽनथकः । “हियाना? । महिमानं महाभाग्यं वि- 
भूतिम् । आजसा दरेन यदुददवाः। “यअ सविता देवः “पा 
वानि रजति विममे महित्वना" । छोका रनांस्युच्यन्ते 
पृथवापमृतान् । खाकान्मिर्मते स्वकौीयमहाभाग्यन । “स एत 

;'” एतन्नगस्स्थावरजङ्गबं प्राणभावेन शेत इति सविता एतन्न 
ते । यद्रा । एतश इत्य्वनापसु परितस् । सोऽख्वरूपेण 

स्जगदवष्टभ्य स्थितः । तदुक्तम् 1 “उषा वा अद्वमे- 
:" इत्यादिना । सुरादश्वं वसवो निरतष्ति ॥ ६ ॥ 

सावित्री जगती परथमस्य ब्युहेन पूरणम् । अन्ये देवा यस्य 
 खवितुः प्रयाण ब्रहञात्तयञुययुरित् अवश््यमलुगच्छन्त्येव यत्परह्नान्ति 

मदुघच्ेन्त इत्यथैः अन्ये देवा यस्य देवस्य महिमानं महच्वश्च ओ- 
श्छ शछेयाडुययुः यश्च संवि पाथिवानि रजन्ते वियमे एथिदी- 

21 



तद्कारोऽघ्यायः । ११ । कण्डिका । ८ | ५०९ 

भृर्तीखीन् खोकान्मिमीते । लोका रजांस्युच्यन्त दरति यास्कः. 
[ निरु० 9; १९ || स देषः महित्वना स्वकीयेन महामाग्येन एतशः 
पतञ्ञगत्यं स्थावरजङ्गमं प्राणमावेन रेते व्याप्रोतीत्येवश्चः महे 
मेहते भावो महित्वं तेन । भावे छान्दक्लस्त्वद्रत्ययः । यद्वा 
एतश इत्यदवनामश्चु ( निघ० १, १४, १० , पठितम् । स देव एतशः 
अद्वसरूपेण सवे जगदवष्टभ्य स्थितः । उषा वा अहवस्य मेध्यस्य 
शिर इति श्रुतेः (१०, &, ४, १ ) । सुरादभ्वं वस्वो निर्तष्टेति वः 
ध्यमाणत्वाश्च ( २२ अध्या० १२ क०)॥६॥ 

दवं खवितः प्रञ्ुव यन्तं पर्व यज्ञपतिं भगाय । 
। ह, 

दिव्यो गन्धवेः कतवर; केतं नः पुनातु वाचस्पलिवा 
नः स्वदतु ॥ ७ ॥ 

“देव सवितरिति व्याख्यातम् । इयांस्तु वि्ेषः । बा- 
चस्पतिवांचं नः स्वदतु इति वाचावा इदं कमं प्राणो वाच- 
स्पतिरिति ॥ ७ ॥ 

जिष्टुपए् व्याख्यातापि (९ अध्यार १क०) कथ्यसे । हे देव 
सवितः ! यक्षं॒॑प्रसुव प्रकर्षण प्रेरय यक्शपातं यजमानं च अगाय 
सौभाग्याय भ्रज्ुव । किञ्च दिन्यो दिवि भवः स्वभैस्थः केतपूः केतं 
परयित्ते वत्तेमनं ज्ञानं पुनाति शोधयतीति केतपूः ईरो गन्धैः 
गां वाचं धारयतीति गन्धर्वैः सविता नोऽस्माक केतं चित्तव 
शानं पुनातु वह्यविवत्तेनेन शोधयतु । वाचः वाण्याः पतिः सविता 
नोऽस्मदीयां वाचं स्वदतु स्वादयतु अस्मदुक्त बाक्तस्मे रोचता 
यिच्यशैः ॥ ७॥ 

इम नां देव सवितयज्ञं प्रणय देवान्य सखि्ि- 
\ सचा जितं घवजितं स्वजितंम् । ऋचा स्तोभ ५ 
॥ 1 $ 1...) $ 

सथधय गायज्रेणं रथन्तरं वह् द्रयञ्चयं सनि स्वाह। ॥८॥ 

"इमं नो देव" जअवघाना यमुः । इषं यत्नं नोऽस्माकं ह 
न देवसवितः प्रणय प्रापय । कथभूतं यज्ञम् । “"देवाच्यम्"' । देवा 



५१० पन्प्रभाष्य-पेददीपसहिता चङ्कयज्चःसहिता ! 

यदिपन्नव्यन्ते तप्यन्ते स देवाव्यः ““सखिषिदम्” । सखायो य 
स्य विधन्त सस्तखिषित् । सखीन्वा यो विन्दते ससखिवित् । 
तं सखिषिदम् । “सत्रा जितम् सत्राशब्दः सत्यवचनः । स 
स्यं ब्रह्म यो जयति स सत्रानित् । तं सत्राजितम् । धन" यो 
गवादि जयतीति धनानेत् । तं धननजितम् । स्वगखोकं यो जन- 
यति स स्वर्जित् । तं स्वाजतं "ऋचा स्तोमम्" गायत्यनवस्राना। 
क्वा उदन सह स्तोम ॒चिदृदादिसमद्य । गायत्रेण सा- 
प्रा सह रथन्तरं समद्धेय । “शृहत्"” महत् । कथंभूतं महत् । 
(गायत्रवत्तेनि । गायत्रं यस्य बृहतो बनि वल्मभूतम् ॥ ८ ॥ 

अवसानपर्यन्तं यजुः तस्य प्राजापत्या जगती छन्द्ः। हे सबि- 
तदेव ! नोऽस्माकमिमं यज्ञं प्रणय प्रापय । कीदशं यक्घं देवाव्यं 
देवा अबव्यन्ते तप्यन्ते यस्मिन्नसौ देवावीः तम् अव प्रीणनादौं 
अस्मदोणादिक इप्रत्ययः । तथा सखिविदं सखायं स्वानिष्पादकर 
यजमानं वेत्तीति तम् विद् क्ञाने सखीच्रत्विजो विन्दते प्राप्नोतीति 
वा सखिवित्तमर षिदुद्टे खभ सखायो विद्यन्ते यस्मिक्षिति वा 
विद् सत्तायाम् । सत्राजित सराणि द्वाददाहादीनि जयति च- 
शीकयोतीत्ि सत्रजित्तम् तानि हि सीयमानपाध्ेसपेद्न्ते यदा 
सजाशब्दः सत्यवाची ( निघ० ३, १०, ३ ) सजा सत्यं ब्रह्य जयती- 
ति। धनज्ञितं धनं गवारेफखकूपेण यो जयति सम्पादयतीत्ति घ- 
नाजेत् । स्वर्जितं स्वः स्वभे जयाति फलत्वेन सम्पादयति स स्व- 
जिंसम् ॥ क्रञ्च ऋचा स्तोमम् गायत्री अवसानरदिता यज्जुरन्ता 
स्यादेति यज्ञुः । हे सवितः ! ऋचा स्तोञरेवुसामावारमूतया ऋचा 
सह स्तोमं त्रिड्दादेकं समधेय सब॒द्धं कुरू गायत्रेण सास्ना सह् 
रथन्तरं साम समधय बृहत् साम च समधय कीश्शं बृहत् गा- 
यञअ्वतंनि गायत्रं साभरेव वतोनेमा्ग यस्य तत् ब्रहत्सास्नों गायनं 
साम बत्मभतमित्यर्थः॥ <८॥ ` | 

दंवस्य त्वा सातु प्रसवेऽददिवन काहस्या पष्णो 

हस्ताभ्याम् । आदद् गायत्रेण छन्द् साङ्करस्वत्द्थे 



धकारो ऽप्यायः। १९१। कण्डिका। ९। ५११ 

च्याः सस्यादि पुप्रीष्य॒मङ्धिगस्वदामर अष्ट्मन 

अभ्रिमादतते “देवस्य सखा” । व्याख्यातम् । “आददे” । ग- 
ह्लामि अहं गायत्रेण च्छन्दसा । “अङ्गेरस्वत्'” । अङ्गिरसा तु- 
स्यपद्धिरोवदिति प्रष्ठ अयस्मयाष्ीनि च्छन्दसीति भसंन्ना | श्र- 
ता तु अश्विवदिति व्याख्यातम् । अभ्रिरुच्यते | त्वं च गृहीता 
सती पृथिव्याः सुधस्थानात् । समनस्थानात् । अभ्रं पुरीष्यं 
पशव्यम्" । ““अद्गिरस्वदाभर' । अङ्गिरसा तुदयम् अग्नि 
वद्धा आभर । हुग्रहेभेः च्छन्दसि दस्यति हकारस्य भकारः । 
आहर । वरेष्टुभेन च्छन्दसा अङ्गिरस्वत् ॥ ९ ॥ 

का० ( ९६, २ ८ ) देवस्य त्वेत्यश्चिमादाय दस्त आधायेव्येना- 
मभिमन्ञयते । अस्याथेः देवस्य त्वेति कण्डिकाद्वयात्मकमन्त्रेण 
वेणवीमभरेमादाय हस्त आधायेति ऋचा ( क० १९) पनामभिम- 
भिमस््रयते ॥ देवस्य त्वा प्रजापतिः साध्या वा ऋषयः सावित्रं यज्ञः। 
व्याख्यातस् ॥ आददे आशरेदैवता अप्तिधत्तेच्छन्दः । हे अथे ! स- 
विघुदेवस्य प्रसवे प्रेरणे सति अद्धिविनोः सम्बर्धिभ्यां मणिवन्धप- 
य्येन्ताभ्यां बाहुभ्यां पूष्णः सम्बर्ध्य साङ्कुङिभ्यां हस्ताभ्यां सा- 
धनभूताभ्यां गायत्रेण छन्दसा सहायभुतेन युक्तः सन् त्वा त्वामाददे 
गृहामि | तञ्च रध्ान्तः आङ्किरस्वत् अङ्गियोभिस्तुस्यमङ्धिसेवदिति 

श्राति अयस्मयादीनि छन्दसीति मसंज्ञायामाङ्धेरस्वादेति सुत्वाभावः 
अङ्गिरस ऋषयः पूवे यथा त्वामगृ्णन् तद्वत् । हे अभ्रे ! त्वं गृहीता 
सती परथिव्याः सधस्थात् सह स्थानादुत्सङ्त् अष्नमाभर आहर 
हयषशोभद्छन्दस्ीति हस्य भः । अष्टुमेन छन्दसा छत्वा अङ्गिरस्वत् 
अङ्गिरसो यथाग्निमाजदरः पुनराङ्गरस्वदिति दष्टान्तोऽथोतिशयाधैः 
अभ्यासे भूर्घासमर्थं मन्यन्त इति यास्कोक्तेः ( नि० १०, ४२ ) । 
किम्भूतमग्नि पुरीष्यं प्रद्यवो वे पुरीषमिति तेः (६, ३, १, ३८) 
पुरीषेभ्यः पशुभ्यो हितः पुरीष्यस्तं पराव्यम् यद्वा चुरीषराब्देन 
यांद्युरूपा शुष्का प्टदुच्यते तदद्तीति पुरीष्योऽग्निः सद्मादायोखां 



च दनि ५१२  मन्भाष्य-वेददीपसहिता शङ्कयज्जुःसंहितः । 

शछल्छा तस्यामभ्निः स्थाप्यते यतोऽतो अुदग्न्योरमेश्ोपचारेण सरु- 
ददर्मवदबाग्न्यहुरणामत्यासयतासणम दु र!भ्यमभ्निनाहु स्त्सुच्यत मय् 

चोपचासेऽग्नियनय्रकस्णे सर्वजानुवर्तिष्यते ॥ २ ॥ 

अशभ्रिरलि नार्य॑सि त्वया वथलचिः र॑केम ख- 
नितु< सधस्थ आ जामतन छन्द साङ्धिरिस्वत् ॥ १० ॥ 
 (अधिरसि” । नारी घ्नी खमसि । क्रञ्च “खया 
ध्यम् अग्नि रकेम" । खनितुं “सधस्थे” । आ । समान- 
स्थलेषु वत्तेमानं एपिव्या; । आकारो ऽनथकंः । जागतेन छन्द्- 
सा । अङ्गिरस्वत् ॥ १०॥ 

त्वमभिरसि उखां निमतुं सृत्लननहेतुभूतकाश्टविलतष्पेऽसि 
नारी असि स्रीरूपा चासि यद्धा न विते अरिः शच्चुयेस्याः सा 
नारी इप् छान्दसः खननकाठे अदमादिना तच कुण्टीसावो नास्ती. 
त्यथः । किञ्च त्वया युक्ता वये सधस्थे पृथिव्या उत्सङ्गे चत्तमानम- 
ग्नि जागतेन छन्दसा खनितुं शकेम शक्ता भवेम रद्धोदेव्यत्ययेम 
दाप् अङ्गिरस्वदिति दृष्टान्तः पूववत् ॥ १०॥ 

इस्तं आधाय सविता नियदभ्चिंः हिरण्ययीम् । 
अम्रेज्योतिर्निंचाय्यं प्रथिव्या अध्याम॑रत् । आनष्ट 
भन छन्दं साद्धिरस्वत् ॥ ११॥ 

आध्निमभिमन््रयते । दस्त आधाय । अनुष्टुप् यज्नुरन्ता। 
अनुष्टुभेनेत्यादि यज्ञः । हस्त अभ्रिपादाय सविता ततस्ता- 
मेवाचि विश्रत् धारयन् । “दहिरण्ययीममृतमयीं छन्दोमयीं 
वा 1 “अग्नज्योतिन्निचाय्य निभास्य शृष्ट्वा ततः “पू 
थिव्या” अपि सकाशात् “आभरत् आहूतवान् जनुष्टुमेन 
छन्दसाङ्गिरस्वत् ॥ १९॥ 

अनुष्टुभ्यज्ञुरन्ता जाचुष्टुभेनेत्यादि यज्चुः तस्य यज्ञुपख्िष्टुष्- 
छन्दः । वृतीयतुय्यपाद योव्युहेन प्रूतिः । अधिदेवत्या । सपिता 



एकादशोऽध्यायः । १९। कौण्ड्का । १२। ५१६ 

मरकः प्रजापतिस्ते हिरण्ययीं स्वणेरूपामश्चिमाघाय स्थापयित्वा 
बिभ्रत् तामेव धाश्यन् सन् अग्नेः सम्बन्धि ज्योतिर्निचाय्य निश्चि 
त्य दष्टा पृथिभ्या अधि भूमेः सकाश्चात् आयुष्टुभन छन्दसा आम- 
रत् आह्तवान् अङ्गेरस्वदिति पूवैवत् ॥ १९॥ 

परतुत्ते वाजिन्नाद्र॑व वरिष्ठामनुं संवत॑म् । डिविते 
जन्म परमयन्तरिश्चे तव नाभिं; परधिन्यामणियोः 
क क 

तिरेत् ॥ २२॥ 

अशवगदेभाजानाभिमन्त्रयते । यधाषख्यम् । प्रतरते बाजि- 
निति तिषभिक्भिमिः तिन एत एवाश्वादयो देवताः । आया 
आस्तारपद्धिः । हे वाजिन् । पतु । खरतेरेषेतदूपम् । पकर्षेण 
दत तृणम् “आद्र” आगच्छ। ““वरिष्ठामनु संवतम्" । वरिष्टा- 
सुत मां सवतमनु। सेपूवस्य वनोतेः पि एतदरूपम्। संमजनघुच्य- 
ते । क्षिप्रतमं वाजिन्ागच्छ उस्रं संभजनमन्वित्यभिप्रायः । 
तदुतकृषटं सभजनमघुना दशेगितुमाह । “दिवि चुरोके' ते त- 
व आदित्यरूपण'” जन्म भविष्यति । आगतस्य सतः ““पर"यु- 
कृष्टम् किश्च । अन्तारक्षे तव नाभिः? उदरम् “शृथिव्याम् 
आधे उपरि “योनिः स्थाने पादावित्यथैः । उदिति 
पादपूरणे । विराइरूपेणाखः स्तूयते । तदुक्तम् “खषा वा 
अश्वस्य? मेध्यस्य चिर इति ॥ १६॥ | 

का० ( १६, २, १० ) अद्वप्रभतींशच प्रत्युचं प्रतूर्तं युञ्जाथां योगे 
योग इति । ऋक्चयेण प्रत्यु चमदवगदभाजानभि मन्जयतेऽश्रिहस्त 
उपविष्ट एव ॥ अदर्वदेवत्या आस्तारपङ्किः नाभनेदिष्ठद्ठा यस्या 
यन्त्यौ द्वादश्षकावायावष्टको सास्तारपङ्कः । वन सम्भक्तौ सच- 
न्यते सम्यग्भज्यते सृद्ग्रहणाथं सेव्यत इति सवत् सस्पूवस्य 
वनतेः किप्येतद्रूपम् खत्खननयोग्या भूमिः सवत् साच पाषाणा- 
यभावेनातिप्रशस्तत्वादरिष्ेव्युध्यते । दे वाजिन् | दीघ्रगामिन्म्व ! 
वरिष्ठामुत्छृश्ं सवतं भूमिमसुटस्य प्रतूतं शीघ्रमादव आगच्छ नस 
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तनिषत्तेत्यादिना क्तान्तो निपातस्त्वस्तेः। ते तवाद्वस्य दिधि 
दरोके परमसुल्छृष्टं जन्मादित्यरूपेण भविष्यति आाग्रतस्य सतः 
यद्धाते जन्भ दिवि रोश्ितादिदेवादवरूपेण प्रसिद्धम् । अन्तरिश्चे 
तव नाभिः उदरम् यद्वा नियुन्नामकवास्वश्वा अन्तसिद्वे सञ्चरन्ति 
तद्रूपेणास्यान्तरिक्षवर््तित्वम् नाभिश्चब्देन प्रकृष्टं ररीरसुपरक्ष्यते । 
पृथेव्या आधे उपरि तव योनिः स्थानमित् एव पादावेवेत्यथैः 
भूमौ ते निवासस्थानं प्रत्यक्षं ददयते । विराङ्रूपेणाश्वः स्तूयते 
पवंमाश्मा त्वं शी्रमागच्छेत्यथैः ॥ १२६॥ 

युञ्ञाथा ९ रासं भं युवमस्मिन् यमि घ्रषण्वस्लु । य 
त्रिं भरन्तमस्मयुम् ॥ १३॥. 

रासभमभिमन्वरथते । “युञ्खाथाम्" । गायनी । अध्वयय- 
यजमानावुच्येते युञ्जाथां “रासभं” गद्धेमम् युवम् । युवाम् 
'अस्मिन्यामे” अस्मिन्कमेणि । “षा सक्ता गर्भः स ययो- 
वसुर्धनं तौ दषण्व्र् तयोः संबोधनं हे दषष्वस्रू । कथंभूतं रा- 
सभम् “अथं भरन्तम्” अभर संहरम्तम् । अस्पयुम् अस्मा- 
न्कामयमानम् । '“अस्पतसपेरितिमि"'ति श्तिः । युञ्ञाथापिति 

सम्बन्धः ॥ १३ ॥ 

गदेमदेवत्या गायत्री कुश्चेदष्टा । गदु मन्त्रयते । अध्वर्युयजमा- 
नाब्ुच्येते । दृषा सक्ता गदेभो वसु धनं ययोस्तौ इषण्वस वष॑तीति 
बुषा कनिन्यु इत्यादिना ( उण० ₹, १५५ ) वधतेरोणादिकः कानिन्- 
प्रत्ययः यद्वा यागानेष्पादनद्काय बषफङाभिवघुकं चसु धनं ययो- 
स्तौ नरोपामाव आषेः तयोः सम्बोधनं हे चेषण्यसू १! ज ध्वयुयज- 

मानो यज्ञमानद्म्पती वा युवं युवां रखमं गद॑भं युस्नाथां बश्रीतम् 
युजेखोंटि आत्मनेपदे मध्यमद्धिवचनं युञ्ाथाभिति । क अस्मद् ` 
यामे असरिमन्ननिकमणि द्धा यामो खदहनरूपो नियमविरेषस्तस्मि- ` 
श्निमित्तभूते सति । कीदशं रासमम् अश्च भरन्तं वोढुं समभि. . ` 
त्यथः । तथा अस्मयुमस्मान् कामयमानमस्मद्धितैषिणमित्य्थैः 1 
शदंयुरिदं कामयमान इति यास्कः ( नि० ६, ३९ ) अस्मानिच्छ- 



पकादश्ोऽप्याथः । ११ कण्डिका । १५। ८१५ 

तैत्यस्मयुः सुप आत्मनः क्याजेति क्यच्चप्रत्ययः अस्मद ष्रत्वं का~ 
न्दसम् क्याच्छन्दस्रति उध्रत्ययः॥ १३॥ 

योग' योगे तवस्तरं वाजे-वाजे हवामहे । सखा 
इन्द्रमूतये ॥ १४ ॥ 
 अजमभिमन्त्रयते । “योगे योगे” । गायत्री । “चने योगे 

तवर स्रम्” । तव इति बनाय कर्मणि कमणि बङिनघुत्साह- 
बन्तमेतमजम् “वाजे वाजे हवामहे" । अन्ने अने दातव्ये देवाः 
नां मबुभ्याणां चाहयामः । हे “सखायः'” ऋतिगुथजमानाः ॥ 
““इन्द्रम्” इन्दियदन्तं वीयेवन्तम् । “८उतये” । अवनाय । 
आयाम इति सम्बन्धः ॥ १४ ॥ | 

अजदेवत्या गायक्ची द्युननज्षेपदष्ा । अजं मन्यते } सखायः 
परस्परसख्यं पाका उत्विभ्यजमाना वयभिन्द्रमिन्द्रियवन्तं वीय्य- 
वन्तमिन्द्रियप्रदं वा अजमूुतये अवनाय रक्षणाय हवामहे आ 

ह्यामः इः शपि सम्प्रसारणम् । क्र सति वाञे-बाज्ञे तत्तदनने 
मयष्यार्णा देवानां च दातव्ये खति तत्तदन्नपाक्तिनिभिन्ं का । कि 
भ्भूतमरजं योगे-योगे तवस्तरं युज्यतेऽनुष्टीयत इति योगः कर्म 
तस्मिन् तत्तत्कमणि तवस्तर बख्वत्तरमुत्साहवन्तम् । तव इति 
बखनाम ( निघ० २, ९, ४ ) तवो वरूमस्यास्तीति तवस्वीं अस्मा- 
येत्यादिना विन् अत्यन्तं तवस्वी तवस्तरस्तम् अतिकाय तरप् 
विन्मतोद्गिति तपि विनो दुक् ॥ १४॥ 

परत्यं वकासन्नद्रस्ती स्द्रस्थ गाणपत्यं मयोभू- 
रेदि । उवेन्तरिश्चं दहि । स्वस्तिगन्यूतिरमंयानि सृ-. 
णवन् पूष्णा सयुजा सह ॥ १५ ॥ त 

अदवरास्तमादुत्कामयति । “परतूर्॑नेहि" । विराड्रूपा य- 
जुगेभा । उवैन्तरिक्ं वीहहीति यजुः । अदधरवेनाश्वः स्तूयते । . 
भूवन् भखरमाण एहि आगच्छ । अवक्रामन् अशस्तीः । पा- 

= दैरबष्टभ्य अशस्तीः । पाप्मनो दुष्टान् । अगमने को गुण इति 
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चेत् । ““सद्रस्य यगवतो गाणपत्यम् गणपातत्वम् छम्स्यस इति 
शेषः । अतो "'मयोभूः । सुखस्य भावयिता भूत्वा एहि । 
रास भञतकरामयति । उर्वन्तरिक्षं वीहि । उरु विस्पीणेमन्तरि- 
षं रक्षोभिरनाकृलितं वि इहि विविधमागच्छ । “स्वस्तिगव्यु 
तिः” स्वस्तीस्यविनाक्ननाम । गब्युति्मागेः भयवनितः । प- 
भूतयवसादकमागेः हन् चवय “अभयानि कृण्वन्" कुवन् ऋचख- 
ग्यजमानानाम् । 'पृष्णा” पृथिव्या “सयुजा” समानयामिन्या 
सह । नेकः प्रपद्यताध्वानमिर्येतदशषयति ।॥ ९५ ॥ 

का० ( १६, २, ११) अनुपस्परशन्युच्कामयत्यनान् भ्राचः प्रति- 
मन्त्रं भतूेन्युर्वन्वरिक्षं परथिष्याः सधस्तादिंति । स्परमङ्कर्वन्न- 
दरवादन् मय दृरायन् पचा गमयातं ॥ ववराडसरूपा जिष्टप यर्ज 

मेध्या उव॑न्तरिक्षं वारीत्येतावयज्चुः । चय पकादसश्याक्षराश्चतुरथो- 
९्यश्चरः पादो यस्याः सा विराड्रूपा अचर द्वितीयो दादकश्षाणेस्तेने- 

 काश्चका । ऋचा मध्य यज्जः । अस्याः पृचावस्यादेवा रचत | 

दे अश्व ! त्वमेहि आगच्छ किं कुवन् प्रतूवेन् तूवतिवधकमो शन्रून् 
हिंसन् । अश्स्तीः भ्रातृव्यः क्रियमाणा अपकीरतीरघकरामन् पादेर- 
घष्टम्भयान्नेवारयक्नित्यथेः । आगमने को गुण इति चेत् मयोभूः 
मयः सुखं भावयतीति मयोभूः अस्माकं सुखं भावयन् सन् सद्वस्य 
क्ररदबस्य गणवतो गाणपत्यं गणपतित्वमेहि आ समन्तात् प्राप्नुहि 
अञ्रागमने गणपतित्वं खुएस्यस इति भावः ॥ उचेन्तारेक्चम् यज्ज 
सहि तोत्तराधेस्य रासभोत्कमणे विनियोगः हे गर्दभ | अभयानि 
करण्वन् ऋत्विग्यजमानानां व्याघ्रादिभ्यो भयपरिहारं वेन् सयजा 
समानयागेन्या पृष्णा एरथव्या सहे उरू विस्वीणमन्तरिक्चं की 
चिरेषण प्राप्नुहि । इयं चे पृथिवी पूषोति श्रुतेः (६३, २८८ )। 
सह युद्धे सा सयुक् तया । किमस्भूतस्त्वं स्वस्तिगञ्युतिः स्वस्ती 
त्यावनाशनाम ( नर० ३, २१) स्वास्त धिनाश्रहितां गच्श्रूतिम- 
गों यस्य । भयवजितप्रभूतयवसोदकमा्ः सन्नागच्छेत्यश्यः । ने 
कोऽध्वान् प्रपद्यताति न्यायात् पृष्णा सहेव्युक्तिः ॥ १५ | 

प्रधिव्याः सधस्थाद पुरीष्धमङ्कििस्वदाम॑र.। 



एकादशोऽध्यायः । ११ । कण्डिका । १७। ५१७ 

अरि पुरीष्य॒माङ्िरस्वदच्छेभः। जिं पुंरीष्य॒माङ्धरस्व- 
द्रिष्यामः ॥ १६ ॥ 

अजयुतकरापयति । “पृथिव्याः सधस्थात्" । पृथिव्याः स 

हस्थानात् अभिम् व्याख्यातम् । ब्रह्माध्वयुयंजमाना गच्छन्ति । 
(“अभि पुरीष्यम्" । अच्छाभेराप्तुमिति श्ञकपूणिः । “अग्निं 
परान्यम्”” अङ्गिरा इव अभिगच्छामः। यद्रा आप्तु गच्छामः । अ- 
नद्धापुरुषमीक्षते। अप्रं परन्यम् अङ्धिरा इव समरिष्यामः॥१६॥ 

अजेत्क्रमणे विनियोगः । यज्ञुः । आद्खुरी गायत्री आध्चेयी । 
हे अश्र ! पृथिव्याः भूमेः सधस्थानात् पु्सष्यं पर्ाव्यम्चिमङ्किरस्व- 
दङ्गिरस इवाभर आहर ॥ का० ( १६ २, १२ ) आभेषु प्रज्वरत्सु 
पिण्डं गच्छन्त्य्चि पुरीष्यमिति । िषु अश्चिषु दीप्यमानेषु बह्यय- 
जमानाध्वयवश्चतुष्कोणद्वञ्रस्थं सुत्तिकापिण्डं प्रति गच्छन्त्यद्व- 
गदेभाजा अपीति सू्राथेः ॥ सामगायत्री छन्दः । पुरीष्यं पदाव्य- 
मधिमाङ्घेर्स इव वयमच्कछेमः अच्छ अभिमुखमिमः गच्छामः । 
अच्छभेराप्तुमिति शछाकपूणिरिति यास्कः ( निङ० ५४ २८) ॥ का० 
( १६ २, १४) अनद्धापुरुषमेक्षते देषपिद्मयुप्यानथंकमभ्चि पुरी- 
ध्यमिति । देवपित्रमदुष्याणां निष्रयोजनोऽनद्धापुरुषस्तं पयतीति 
खत्राथेः ॥ आश्चयं यज्ञुः आस्ुयैनुष्टुप् । पशाव्यमिमङ्किरस्र इव वयं 
भरिष्यामः सम्पाद्यिष्यामः ॥ १६ ॥ 

अन्वभ्रिर्षसामग्र॑ंमख्यदन्वहानि प्रथमो जातवे- 
दाः। अनु सुस्थैस्य पुख्चा च रदमीननु यावर॑पृथिवी. 
आततन्थ ॥ १७ ॥ 

वरमीकरपामदाय द्द्रिण पिण्डमीक्षते । ““अन्वभ्निः"। 
आग्नेया त्रिष्टुप् । परजापतिरूपेणात्राभिः स्तूयते । “उषसामग्र- 
म्” अनु याऽभिः “अख्यत्” । ख्या प्रकथने । कथितः 1 उ~ 
पसामग्रमादित्यं योऽग्निदीौप्यत इत्यर्थः । यश्च “अहान्यनुदीप्यते | 
प्रथमः “आच्ः जातवेदाः" । जतुपज्गानः । अबुशुयस्यः पुर- . 



५१८ = मन्ञभाष्य-वेददीपसदिता शुञ्धयज्ञःखंहिता 

त्रा च रश्मीन् । यश्च घ्रुयेस्य रश्मीन् अनु पुरत्रा बहुधा दी- 
प्यते । “अनुद्यावा पृथिवी आततन्थ” । यश्च चावापृथिव्यावतु. 
स्वकीयं रक्मिजारम्र् आततन्थ आतनोति । वंभूथाततन्थेति 
छन्दासि निपास्यते । तमर्थं पहयाम इति शेषः ॥ १७ ॥ 

का० ( १६, २, १५ ) वरमीकबपामादाय दिद्ेण पिण्डमीक्चते- 
ऽन्वग्निरति । वद्मीकस्य योऽवयव उक्नतत्वेनाभिशेदः सा वद्मी 
कवपा पिण्डाहवनीयान्तरारे स्थापिवास्तितां गृहीत्वा तवस्थाने 
स्थित्वा तज्छद्रेण पिण्डं पयतीति सूत्राथः । अभ्निदेचव्या तिष्ट 
प्पुरोधोदष्ा प्रथमस्य वयूहनम् । अग्निर्षापुषः कालानामग्रमुपक्रम- 
मन्वस्यत् अचुक्रमेण प्रकाशितवान् । जात जतं देत्ति षेद्याति घा 

तवेदाः अयमग्निः प्रथमः सख्यः सन् अदानि दिनानि अन्वख्यत् | 
किञ्च सूय्यस्य रदमीन् किरणान् पुरुत्रा वहुधा अन्वख्यत् [ किञ्च 
दवापृष्थिदी उमे अपि अनु क्रमेण आततन्थ आतेनिथ आततान 
स्वतो व्याप्तवान् । व्यत्ययो बहुरुमिति ( पाऽ २, १, ८५ ) पुरुष 
व्यत्ययः बभुथाततन्थेत्यादिना निपातः सचेभ्रकाश्चको लोकस्रष्टा 
योऽग्निस्तं पदयाम इति देषः ॥ १७ ॥ 

आगत्य वाञ्यध्वौन< सव॑ खधो विधूनुते । सभि 
$ { ५ सधस्थ महति चक्षुषा निचिकीषते ॥ १८ ॥ 

अश्वमाभिमन्वरयते । “आगस्य वाजी? । अनुष्टुप् । आग- 
त्य आगम्य वाजी वेजनवानरवः (अध्वानम् पन्थानम् “स- 
वापृथः" सवान्सग्रामान् पाप्मनः श्रमान् विधूते । अपनयति 
“तस्पादुहतदश्वस्य त्वा व्रिधूसुते इति” श्रुतिः । ततो गतश्र- 
मः सन् । “अधं सध्ये” । सहस्थाने पृथिव्या वत्तेमानमू । 
“महति उस्कृष्टमदेशे परवत्तेमानम् चष्ठुषा निचिकीषतेः" पश्यति 
छान्दसोऽय धतुः प्यच्यथे; ॥ १८ ॥ 

का० ( १६, २, १७ ) आगत्येत्याभेमन्बयतेग्दवभिति । मृतपि- 
ण्डान्ते * तिष्ठक्नदवमाभिमन््रयते । अद्वदेवत्यादुष्टुब् मयोभूद्ा । 



पकादश्योऽध्यायः । ११ । कण्डिका । २० । ५१९. 

वाजी वेगवानयमर्वः अध्वानं मा्भैमागत्य व्राप्य स्व धः स्वान् 
सङ्खामान् पाप्मनः श्चसान् विधरूदुते विविधं कम्पयति अपनयती- 
त्यथः ततो विगतश्रमः सन् महति उत्ङृष्टे सधस्थे सदस्थाने 
पृथिन्यां वतमानमश्निमग्निदेतं सदं चश्चुषा निचिकीषते प्यति 
पयति पद्यत्यथद्छान्दसोऽय धातुः ॥ १८ ॥ 

ञक्रम्य. वाजिन् परथिवीखभिमिच्छ ख्चा त्वम् । भू 
म्यौ वृत्वायं नो ब्रहि यत्तः खमे तं वयम् ॥ १९ ॥ 

अश्वेन पिण्डमपिष्ठापयति । “आक्रम्य वाजिन्" । अनु- 
ष्टुप् । आक्रम्य । अवष्टभ्य ।. हे वानेक्ह्व । “पृथिवीम् अ- 
्रिमिच्छ'' अभेरन्वेषणं “कर” । रुचिर् दीपनो । किप् । दी- 
प्त्या सह । यद्र दीप्त्या निपित्तभूतयान्धेषय “त्वम्” । किञ्च 
“^भुम्या हत्वाय" । हतु वतेने । क्त्वा । क्त्वो यप् स्परनार्थे ततिः 
भूमिः तत्पदे स्पशेयिखा “नः” अस्माकं “हि” । कथय । 
“यतः” यस्मात् परदेशात् “खनेम” तमं “वयम्” ॥ १९ ॥ 

का० ( १६, २, १८ ) आक्रम्यत्येतेन सत्पिष्डमधिष्ठापयतीति ॥ 

पतेनाद्वेन गतेस्थं खत्पिष्डमधिष्ठापयति कमयति सृत्पिष्डोपयै- 
श्वस्य सव्यं पदं स्थापयतीत्यथेः सुतस्य ॥ अदवदेवत्यानुष्टुप् हे 
वाजिन् अद्व ! पृथिवीं भुपमिमाक्रम्याधेष्ाय पाद्स्परछेन पर्यक्ष्य 
रुचा दीप्त्या छृत्वा त्वमभ्निमिच्छ अग्नेशन्वेषणं कुरु अग्निहेतुं मृदं 
निश्िन्वित्यथैः । किञ्च भूम्या चु्वाय चतु व्तेने क्ताप्रत्ययः क्तो 
यक् अन्न स्पशेनाथेः धातुनामनेकाथत्वात् भूमेः प्रदेशं स्पृष्टा नो 
ऽस्माकं त्वं ब्रहि अयं पदेद्ो अभ्निहेतुश्द्योम्य इति कथय यतो 
यस्मात् प्रदेशाद्वयं तमग्निं खनेम खननेन सस्पादयाम यद्वा यतः 
प्रदेश्चात्तारश्ची मृत् प्राप्यते तं ध्रदेश्ं चयं खनेम विद्!रयाम ॥ १९ ॥ 

दयौरत' पृषं परथिवी सधस्थमात्मान्तरिक्च ससुद्रो 
योनिः । विख्याय चक्षषा व्वसाय तिष्ठ पृतन्यतः॥२०॥ 

अश्वं स्तौति पृष्स्योपरि पां धारयन् । “द्यौस्ते पृष्टम्? 
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बृहती यस्य तव चौः पृषं “पृथिवी च “सधस्थं सस्थानं पा- 
दौ । “आत्मान्तरिक्षम्'” । ““सञुद्रः” उदकं योनि रुत्पत्तिस्थान- 
मू । तं त्वामेवंपमावं वमः “विर्याय चक्षुषा” । निरोक्ष्य च 
छुषा । “वमर् अभितिष्ठ” पादः । “पृतन्यतः” 1 पृतनां सग्रामं 
ये कर्तुमिच्छन्ति ते पृतन्यतः तान् पृतन्यतः पुरुषान् ॥ २० ॥ 

का [ १६, २१९ ) दयौस्त दति पृष्ठस्योपरि पाणि धार्यक्नयुप- 
स्पृरान्निति । पिण्डापरि पद् दधतमद्वमस्पृरांसि्तिष्ठननध्वयुदंक्षिण- 
करमदवपृष्े धारयन् मन्त्र पठतीति सूज्राथेः ॥ आष बृहती अर्वदे- 
वत्या । हे द्व ! दयौः छोकस्ते तव पृष्ठं पृथिवी भूरखोकस्तव 
खधस्थं सहस्थाने पादो अन्तरिश्षमन्तरिक्चषखोकस्तवात्मा शरीय- 
त्तर्वती जीवात्मा समुद्र उदकं तव योनिः उत्पतिस्थानमप्सु योनि. 
घा अददवे इते श्चदः । प्त स्तूयमानस्त्व चषा वस्याय उखायाग्धा 

स्रदं विरोक परतन्यतः सम्रामं कक्तेमिच्छतः शश्न् राक्षसादंस्त 
स्यां सदि गूढं स्थितानभितिष्ठ पददेराक्रम्य विनाशय । पृतनामि 
च्छन्ति सुप आत्मनः कच् कव्यध्वरपृतनस्यचिरोप इति ({ पा० 
७, ४, ३९) दथचि परे प्रतनाछब्दस्यान्तलोपः ततः शतपरत्ययः ॥२०] 

उत्क्राम महते सोजगायास्माटास्थानौद् द्रविणो- 
दा वाजिन् । ववथ स्याम सुभ्नतो एथिव्या ज्र खः- 
नन्तं उपस्थे अस्याः ॥ २१॥ 

अश्वयुःक्रामयति । “उत्क्राम” । व्रिष्टुप् विराड् वा । उ- 
त्क्राम उदच्छ । “प्रहे सौभगाय महते पेरवयाय । भगक्ष- 
सद् एेरवयवचनः । “अस्मादास्थानात् “अस्माद धिष्ठानात् य 
त्र चवं तिष्टसि । द्राषेणं धनं ददतीति द्रविणोदाः” यस्त्वं द्र- 
विणोदाः है वाजिन् । किञ्च । उत्क्रान्ते चयि “वयं स्याम 

भवेम । “सुमतो पृथिव्याः ” श्भेना्यां मतो पृथिव्याः । अ 
भिं खनन्तः” अग्न्यथं पिण्डं खनन्तः । “उपस्थे” उत्सङ्गे “अ~ 
स्याः". पृरथिच्या;ः॥२१॥ 



चकादश्षोऽध्यायः । ११। कण्डिका । २२॥ ५२९१ 

` क्रा०( १६, २, १९.) उत्क्रामेत्युतक्रमयतीति । खद्पिण्डाद्- 
इवसुत्तारयवीत्यथेः ॥ विराडस्वरेवत्या दराणचतुष्पादा विराय 

` पङ्कः दवितीय एकाद्शस्तेनेकाधिका । हे वाजिन् [ महते साभ- 
गाय महामाग्याभिन्रुद्धयेऽस्मात् आस्थानात् खननप्रदेशाद् यच 
त्वं तिष्ठन्ति तस्मादुत्काम भग्चब्द रेश्वयेवाची रोयनं मगभे- 
इवय यस्य स सुभगस्नस्य मावः सौभगं तस्मै । कीदशस्त्वं द 
विणोदाः द्वषिणो धनं ददातीति द्रषिणसचब्दः सान्तः व्वयि उत् 
क्रान्ते वयं पृथेव्याः भूमेः सुमतो शोभनमतो सायुग्रहे चित्ते स्याम 
भवेम । कीदृशा वयम् अस्याः प्रथव्या उवस्थ उत्सङ्ख उपरिभागे 
अग्निमग्न्यथे स्रुत्पिण्डं खनन्तः खनितु्ुद्योगं इुषेन्तः ॥ २१ ॥ 

 उरदृक्रमीद् द्रविणोदा बाज्यवाकः सुलोकम सुकतं 
पथिव्याम् । ततः खनेभ सुप्रनीकमश्रेस स्वो स्हाणा 
अधि नाकमुत्तमम् | २२॥ 

अथेनपदवदुत्कान्तपभियन्वरयते । “उदक्रभीत्" भरिष्टु- 
पू। यतः प्रदेशादुदक्रमीत् उतृकरान्तवान् ) द्रविणोदा" द्रबि- 
णस्य धनस्य दाता । “वाजी वेजनवानर्वः । “अवी अ- 
रणर्शारः चञ्चर इत्यथः । “अकः” कृतवान् । “'सखोकः"' 
शोभनं रोकं स्थानम् । “सुकृतं पृथिव्याम् । “ततः'' तस्मा- 
स्मदेशत् खनेम" । “सुप्रतीकम्” । भुखं प्रतीकम् । सुगु ^“ 
भिम् स्वोरुहणाः । खगं खोकमारोदन्तः । “अधि । अधीस्यु- 
परिभावमेखर्यं वा । “नाकम्” । कमिति सुखनाम } न अकम- 
सुखं यत्र गतानां भवति स नाकराकः । "'उत्तसयुत्कृष्म्। 
इत्थं भूतस्य ठोकस्य प्राप्तये एतत्कये कुमे इत्यथिपायः ॥ २२ ॥ 

का० ( १६, २, २०) उदक्रमीरित्यमिमन्बयते । प्िष्डादनत्ता- 
रिताशवं मन्त्रयते ॥ आद्वी जिष्डुप् । अवा अरणरीलः चञ्चलो 

` दविणोदाः धनदाता वाजी अश्वः यत्धदेशादुदक्रमीत् उत्करान्त- 
वान्. काथन्या त सुङकि शाभन रक म्रदृश्च रुत ण्यवन्तमकः 
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कृतवान् करोतिकंडिः बहुं छन्दसीति ( पाऽ २, ४, ७३) दापो 
छुकि गुणे तिखोपे--रूपम् । ततः प्रदेश्ाद्वयमग्निमग्निदेतुं सुदं ख 
नेम कीरशमग्नि सुप्रतीकं शोभन प्रतीक सुखं यस्यतं कीरश्ला 
वर्य स्वः स्वगैमधिरुहाणा अधिरोहन्तः अधिसेहणकामा एतत्कर्म 
कुम इतिं भावः । अधीत्युपरिभावे देदवये वा ¦ किम्भूतं स्थः नाकँ 
नास्त्यक यजतं क सुखमकं दुःखं तद्रहित तथा उत्तममुल्छष्टम् ॥२२॥ 

आ त्वां जिघर्भिं मनसा धृतेन प्रातक्षयन्तं सुच 

नावि विद्वा । पथं तिरश्चा वर्सा बहन्तं उयिंष्ट- 

मन्नं रथसं दानम् ।॥ २३॥ 

मृदमभिजुदहोति । “आ चखा जिघर्मि । तिष्टुभावाग्नेय्यौं । 
घर क्षरणदीप्त्योः । आनिधेमि आसिश्वामि त्वां “घृतेन । 
“मनसा श्रद्धापरोत्कण्ठितेन । “प्रतिक्षियन्तं युवनानि षि. 
श्वा"? । भव्येकरो निवसन्तं भूतानि सवांगि । पृथुं" तिर 
धा । महान्तं तियगश्चनेन अ्योतिषा । “वयस्ा" बृहन्तम् ` 
“वयसा धूमेन” बृहन्तम् । “तो वा अयमूध्वं रेतः सिश्चति 
धूमम् सायुत्र हृष्टिभिवती"त्येतदमिप्रायम् । ““व्यचिष्टम्" । 
व्यञ्चनवन्तम्र् अवकाञ्चवन्तम् । “अन्नैरम्म् । रभ राभस्ये । 
अन्नधरेतादिभिः क्षिपिरर्साहवन्तम् । बहुभिरप्यन्नेः कषिमैनास्य 
दाक्तिपारिहाणं भवतीव्येतदमिपायः । दानम् । दरनीयं सय- 
मानं वा । अद्रा अन्या देवता अयं तु दृश्य इति ॥ २३॥ 

का० ( १६, २, २२) उपवेद्य सुदमभिञचदोत्या त्वा जिधर्मीदि 
` व्यतिषक्ताभ्यानुगभ्यामाहूती सवेणादवपदे । अस्याः । माज्यं 

सस्छृत्य पिण्डसमीपे उपविददय सखदममि अदवपदे सत्पिण्डोपरि 
स्थिताश्वपदसुद्वषयामा त्वा आ विदवत इति ऋग्भ्यां व्यतिषक्ता- 
भ्यां सुेणाहूती दे जुहोति व्यतिषङ्गश्चैवम् ` आ त्वा जिघर्मि 
पूवेस्याः बबाध मयश्नीरत्युत्तरस्या उत्तरां परित्वैकाूतिः आ 
विश्वत इत्युत्तरस्यःः पृवाधं पृथुं हिर्शेति पूवस्या उन्तरारद्धं च 



एकादशो ऽध्यायः । ११1 कण्डिका । २४। ५२३ 

पटित्वा द्वितीयाहतिरिति ॥ गरत्समदद्ष्टे आग्नेय्य दे त्रिष्टुभो । हे 
अग्ने ¡ मनसा श्रद्धायुक्तेन चेत्तेन धतेनाल्येन कृत्वा त्वामा 
जिधर्मिं आसिश्चाप्नि दीपयाभि वा घ क्षरणदीप्त्योः हादेः 
कीदशं स्वां विद्वानि भुवनानि प्रतिक्षियन्तं सवणे भूतानि प्रत्येक 
निवसन्तं श्चि निवासगत्योः तदादिकादस्माच्छतृप्रत्ययः। तिर्या 
पृथुं तिसोऽश्चतीति तियैक् तेन ति्थगञ्चनेन ज्योतिषा पृथुं विस्तीभं 
वयसा धूमेन चृहन्तं महान्तम्. । इतो वा अयमुध्वे रेतः स्वति 
धूम ९ सासुत्रा बृष्टिभिवतीति श्रुतेः । यद्धा तिसा ततियेमूप्रमाणेन 
पृथुं विस्तृतपिति बहुदेशग्यािः वयसा वयडप्ररश्चितेन काडेन 
बृहन्तमिति यहुकाखव्यासिः देश्चकाखानवच्छिन्नमित्य्थैः । तथा 
व्याचिष्ठु व्यचनं व्यचोऽवकाशः सोऽस्यास्तीति व्यचचान् अति 
शायेन व्यचवान् व्यचिष्ठः अतिशायने तमेष्ठनाविति शन् वि 
न्मतोद्ुगिति इष्ठनि परे मतुपो दुर् । अन्नैः रभसं रभ राभस्ये घु- 
तादः सोत्साहम् अनेकाशचिहुतेरप्यस्य श्क्तिक्षयो नास्तीति भावः। 
तथा दानं दररौनीयं दश्यमानं वा अन्ये देवा अद्टश्या अयं तुं 
हद्यत इति भावः इश्चोः शानन् प्रत्ययः ॥ २३॥ 

१, (ह २५ ॥ १ 

आ विर्वतः प्रत्यञ्चं जिघमस्येरक्चषसा मर्नसा तज्ज. 
= (3 $ ० $ घेत । मयं ओरी स्प्यर्दणों अभिनोधिर्श नन्वा ज- 

सराणः ॥ २४ ॥ 
“आ विश्वतः” । "आनजिषर्मि” आसिश्चामि त्वां 

इतः” भत्यश्वम् सवेतः पतिगतं महाभाभ्येन । यतः । ^अ- 
रक्षसा मनसा तज्जुषेत । अक्कुध्यमानेन प्रसन्नेन पनसा तद्ध 
विन्यषस्व भक्षयस्व । यस्त्वं “मय्येश्रीः । मरय्यैमेनुष्यै 
 राश्रयणीयः । “स्परहयद्मः” स्परहणीयवणश्च । "अमिति 
रिति साभिपायम् । “अगनि्वे देवानां । गृदुहृदयतम” इत्या- 
दिगुणख्यापनाथम् । “नाभिमृशे तन्वा जथुराणः'' । नचाभिम- 
नाय भवति तन्वा शरीरेण ज्वारालक्षणेन । “जञराणः | 
जभीजमि गात्रदिनामे । इतशेतश गच्छन् ॥ २४ ॥ 



५२४ मन्वभाष्य-वेददीपस हिता शङ्कयञ्जुःसंहितः। 

अहमधिभाजिघभि समन्तात्सिञचामि दीपयामि च । किम्भूतं 
विद्रवतः परत्यञ्चं सर्वतः प्रत्यगात्मतया प्रतीयमानम् । सोऽञ्चिरर- 
क्चसा कोय्यरहितेन अक्नुध्यमानेन प्रसन्नेन मनसा चित्तेन तत् धतं 
ज्ञषतां सेवतां भा्थनायां किङ् । कीददोऽच्चिः मय्येश्रीः मयेमैनुष्यैः 
श्रीयते आश्रीयते सेव्यत इति मय्यैश्चीः मञुष्यैयश्चयणीयः । स्पृ 

हयद्ध्णैः स्प्हयन् स्पृहणीयो वर्णो रूपं यस्य यज्ञमानैः स्पृह णीय- 
रूप इत्यथः । अभिष्टश्यत इत्यभिश्चर् न अभिसुश्यते नाभिरमद् 
तस्थै नाभिभर्े चतु चतीयाथं तनेोर्विश्ेषणं नाभिसरा अभिम- 
दनं कतुमयोग्यया द्ाहकत्वात् इटदया तन्वा शरीरेण ज्वालाङ- 
क्षणेन जभरुराणः ज्ञस्थत इति जभरंराणः ज्ञभी गाचरविनामे इतस्त- 
तश्च गच्छन् जुमेयेणादिक उराणग्रस्ययः । ईदशमधिमाजिघमीति 
यास्यम् ॥ २८६ ॥ 

परि वाजपतिः कविरभिदैव्यान्य॑कमीत् । दध. 
द्रत्यानि दाह्ुषे ॥ २५॥ 
। न (क ( (१५ = (\ (^ ¢ ८५ ‰ 

पराङ्खात । [तदमरम्नवाममायन्यनुष्टुव्जमताभः । 

परि वाजपतिः” । अप्रः नानादेवत्यान्यपि हव्यानि इवींषि 
परि अक्रमीत् । परिक्रमणं भक्षणायथेम्् । “वाजपतिः अन्नस्य 
पतिः । कविः क्रन्तदशेनः । किंुवेन्डयीष्यक्रमीत्" । 

दधत् ददद्रव्रानि रमणीयाः. धनानि “दाशुष हवींषि द- 
तवते यजमानाय ॥ २५ ॥ 

` काऽ { १६८; २, २३) अभ्रधा पिण्ड जिः परिलिखति परिवाज- 
पत्तिरिति वहिदैहिर्चर्येोत्तरयेति । अस्यार्थः । अभ्या वारत्रयं 
सुष्पिण्डं परिलिखति परया परया बरहिबेहिः पदेशे यथा तथा 
परि वाजलपतिसते प्रथम लिखति परि त्ववि तद्वहिर्हितीयं 
त्वमय् इति तद्बहिस्तृतीयमित्यथेः ॥ आभ्रेयी गायनी सोमका, 

 अयमश्चिहेव्यानि नानदेवस्यानि हवींषि पर्यक्रमीत् परिक्रान्तवान् 
परिक्रमणं भष्णाथं स्वीकरणसित्यश्चः । कीदरोऽभिः वाजपतिः 
वाजस्यान्नस्य पतिः पार्यिता कविः कान्तदरशंनः । कि कुवन् 
हव्यानि पयेक्र्मात् दषु हर्वीषि दत्तवते यजमानाय रल्ञानि 
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रमणीयानि धनानि ईइधत् प्रयच्छन् दादु दाने अस्य धाताद्- 

भ्वान्साह्वानित्यादिना क्सुप्रत्ययान्तो निपातः द्ादाति स्म दत्ते 

स्म इति दाद्वान् तस्मे दाश्चुषे । दधाति दत्त इति दधत् धाधातु 

दौनेऽपि इधाञ् विधारणे पुष्टौ दान इति केल्पद्रुमाक्तः ॥ २५॥ 

परि त्वाग्न पुरं कथं विप्र सहस्य धामादहं। धृ- 

ष्णं टिषे-दिषे हन्त।रं भङ्गुरावताम् ॥ २६ ॥ 

परि खाभ्रे” | परीत्यस्योपसगेस्य धीमहीत्यनेन सम्बन्धः 
ध्यायतेः संप्रसारण तु छन्दसम् । परि सतो ध्यायामः। 
“खा? क्वामू हे “अग्ने पुर” पुररूपेणावस्थितम् । अभिः सह- 

^ चै 

स्यो हि पुरोरक्षको भेवति । “वयं वि” मधाविनं ब्राह्मणजा- 

तिंवा। हे सहस्य । सहसि बरे भवः सहस्योऽभिः । स र 
मथ्यमानो जायते । तस्य सम्बोधनं हे सहस्य । "धृष्ण" भरत 
हनरूपम् “दिवेदिवे अहन्यहनि ` । “हन्तारं” बाधितारम् 
“भङ्खरावताम्” भङ्करमनवस्थितं मनो येषां ते भङ्करावन्तः तेषां 
भङ्करावताम् । अनवास्थताचतटत्तनामत्यथेः ॥ २३ ॥ 
 आ्धेय्यनुष्टप्पायुदष्ठा । परीत्युपसशस्य धीमदीत्यनेन सम्ब 

ल्धः । सहस्य सदा बरे भवः सहस्य बङेन मथ्यमनस्य जाय 
मानत्वात् तत्सम्बोधने हे सहस्य ! हे अधरे! वयं त्वा त्वाँ परिः 
धीमहि सर्वतो ध्यायामः ध्यायतेः सम्प्रसारणं छान्द समित्युक्त- 
म्। कीदृ त्वां पुरं पुरीरूपेण स्थितम् आश्चेय्यादिपुसयाणां रक्षकः- 
त्वात् यद्वा पिपत्ति पारयतीति परस्तम् परपाख्नष्रणयोः क्रिषु 
उदोश्यपूषेस्येति उदादेशचे पूरिति रूपम् । तथा विप्र मेधाचिनं 
ाह्यणजातिं वा । ध॒षद्धणं धुषा प्रागट्भ्ये अतो व्यत्ययेन तो 
दारेकाच्छव्प्रत्ययः धृष्णोति धुषन् प्रगद्मो वणो यस्य तम् अ- 
सद्यरूपमित्यथः । दिवे दिवे प्रतिदिनं भङ्कुरावतां हन्तारं भङ्गुरं 
भञ्मीयं पापं तद्येषामस्ति ते भङ्कुरबन्तो विघातका राक्षसादयः 
यद्वा भङ्कुरमनवस्थितं मनो यषां भङ्कुरवन्तोऽनवस्थितचित्त- 
चृत्तयस्तषां चिनाद्ययितारम् । भङ्कसवतामिति संहितायां दीघैः॥२६॥ 
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वमग्बे चथिस्त्वमदुशुक्षणिस्त्वमनद्यस्त्वनदम- 
नस्परि । त्वं वनभ्यस्त्वमो्षधीभ्यस्त्वं नणां संपते जा- 
यसे श्युचिः ॥ २७ ॥ 

““सवमग्ने” हे भगवेण्ने तं “दुभि"रहोभिनपित्तभूते- 
मथ्यमानो जायसे । त्वमेव “अश्ुह्यक्षणिः” । आशु शीघं 
शुचा दीप्त्या क्षिणोति दिनसि सनोति सम्भजते वा अशश- 

क्षणिरूच्यते । त्वद्य"? ॒विद्यदात्मरा जायसे । ^त्व्- 
मरमनः दोषाणासरिनायसे' । “त्वं बनेभ्यः' अरणिकाष्टेभ्यो 
जायसे । “त्वमोषधीभ्यो” वेंशादिभ्याो जायसे । ̂त्वं दृण” 
मनुष्याणामाग्निहातरिणां जायसे । तदुक्तम् । पुत्रा शेष सन् 
स पुनः । पिता भवतीति" । हे ̂चृपते" चरणां पाङायेतः। 
“शाविःरनिपिक्तपाप्मा । अथापरो व्याख्यामागेः । आ्ुशक्ष- ` 
गिरब्दस्य पञ्चम्यर्थे प्रथमा । तथाच वाक्यस्य संयोगः । आ- 
उपसगेपुवेः शोचतिः सन्नन्तः । आशशुयुक्षणेः आददैदीपधिषो- 
जायसे । योऽपि श्दं खलं वा निमेथ्य दीपयति तस्यापि खं 
जायसे । सर्वेषामनु्रहे प्रहत्तो हि समित्यभिप्रायः । खममने- 
चुभिजोयसे त्वमादिदीपयिषोजयसे । एवं तमन्यः अ- 
दमनः वनेभ्यः ओषधीभ्यः नृणां पुत्रस्वेन व्रपते नायसे । शु 
चिदींप् इति योजना ॥ २७ ॥ 

| आश्रय जिष्टुदमृत्समद्दघा षथमान्त्यावकददाणा द्वितीय 

ताया द्राण पदा यदा तदा पाड्कस्व तृतायच्तुथा दृश्चाण य्दा 

तदा विरादस्थाना िष्टुपद्धौ वा वैराजौ नवकखेष्टुभश्च विराट् 
स्थानेत्युक्तेः । अथ मन्ञाथैः । हे दरृपते चरणां पार्क ¦! हे अघने! 

त्वं दभिर्होभिर्निंमित्तभूतेमेथ्यमानो जायसते प्रतिदिनं मथ्यस &इ- 
त्यथः यदा द्युभिः स्वर्गः निमि्तभूतेस्तत्न तन्न यायक्ारासु जायसे 
त्वमाश्चुद्यश्चणिः आद्रौ भूमि शध्रिमेव शोषयित्वा यद्वा आदु किप 
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श्युखा दीत्या क्षणोति दन्ति तमः सनोति सस्मजवे वा आश्ुश्चक्षणिः 
त्वमहो वषेधाराभ्यो विश्दात्मना जायसे त्वमदमनः परि पाषाण- 
स्थोपरि पाषाणान्तरसङ्कखनेन जायसे त्वं वनस्पतिभ्योऽरणिकाष्टु- 
भ्यो जायसे त्व मो षधिभ्यो वंशादिभ्यो जायसे वंशाद्रयसङ्कर्षणेन त्वं 
चरणां मल्चुष्याभामञ्िंहोक्रिर्णां ग्रहे जायसे पुतो ध्येष सन् स पुनः 
पिता भवतीति श्रुतेः । किम्भूतस्त्वं शुचिः शिद्धिहेतुः पुनः पाकन्म- 
हीमयमिति स्ते: ॥ २७ ॥ 

देवस्य त्वा सितुः पसदैऽदिवनोबोहुभ्यां पृहणो 
हस्ताभ्याम् । पाशन्याः सवस्यदाम्न पुरष्यमङ्िरस्व- 

त् खनामि । ज्योतिष्मन्तं त्वार सुप्रतीक्मजंस्रेण 
भानुना दौश्चतम् । शिवं प्रजाभ्याऽहिं<सन्तं पएथिव्याः 
सधस्थादयिं परीष्यमङ्किरस्वत् खनामः॥ २८ ॥ 

खनति । देवास्य त्वा । व्याख्यातम् । “पराधेव्याः सह 
स्थानात् अग्नि" पक्षव्यम् आङ्गेरसा तुस्यं खनामि 1 “ज्योति 
प्मन्तं' ज्योतिषा संयुक्तं खां हि अग्ने “धुपरतीकं” सुखम् 
“अससेण अतुपक्षीणेन “भानुना दीप्त्या “दीद्यतं दी- 

प्यमानम् “रिषे “प्रजाभ्यः” चान्ते प्रजाभ्यः “अहिन्तं 
 .भाणिनः प्रथिन्या सहस्थानादपि । अग्नि पशव्यम् अङ्गिरसा 

तुल्यं खनामः ॥ २८ ॥ 
का० ( ९६, २,२३ ) अभ्व्या पिण्डं खनति देवस्य त्वेति । अभ्व्या 

छत्व! पिण्डं परितः खनति कण्डिकया ॥ देवस्य त्वा व्याख्यातम् । 
पुथिव्याः आश्चेयं यज्चुः अत्यष्टिच्छन्दः । अड पृथिव्याः सधस्थादु- 

परिग्रदेशात् पुर्सष्यं पडाव्यमधचिमङ्गिरस इव खनामि । कीदृश्तमर्चि 
ज्योतिष्मन्तं ज्वाखायुक्तम् । हे अभ्रे । इदु त्वां परथिव्याः सहस्था- 
नात् अङ्गिरस इवं वयं खनामः । कदु सुप्रतीकं खमुखम् । अज- 
सखेणायुपक्चीणेन निरन्तरं वत्तेमानेन भालुना रदिमना दीद्यतं दीप्य- 
मानं ऊन्दसो धातुः ! प्रजाभ्यः प्रजोपकार्थं दिवं शान्तमत पएवा- 
 हिखन्तं हिसासकुवेन्तम् । पुनस्क्तिरादसार्था ॥ २८ ॥ ` 
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अपं पृष्ठमपि यो्निरमः समद्रमभितः पिन्वमा- 

नम् । वधमानो मष्टा॥२॥ आ च पुष्करे दिवो 
भाञ्चया वर्म्णा प्थस्व | २९ ॥ 

पुष्करपर्णं कृष्णाजिनोपरिषटात्स्थापयति । “अपाम्पृषम् । 
स्वराट् पङ्कः । यतः अपाम्पृष्ठमसि उपयेवस्थानात् । योनिः 
स्थानं च अग्नेः अग्न्यथेस्य पिण्डस्य । अतस्त्वां तवीमि । 

९ (न 

“समुद्रमभितः पिन्वमानम्" । उपपदविभक्तिद्ितीया । सष 
द्रस्योदकस्य इतश्ेतथ सिश्चतः । चं “वद्धमानो महान" भव । 
“आ च पुष्करे । असीद् च पुष्करं उदकं । स हि तस्य 
योनिः । आकारः आकृष्य व्याख्यातः 1 चकारो भिन्नक्रमः | 
मिमष्टिं एनं चतुर्थेन पादेन । “देवो मात्रया ्रुलोकस्य 
परिमाणेन । “वरिम्णा” उरूतेन च (श्रथस्य"' वद्धस्व ॥२९॥ 

का० ( ६, २, २४ ( कृष्णाज्िनमास्तीर्योत्तरतस्तस्मिन् पुष्करप- 
मपां पृष्ठामिति । अस्याथैः। सत्पिष्डोत्तरभागे प्राराग्रीवसुत्तरखो- 
म रष्णाजिनमास्तीथै तञ्ापां प्रष्ठमिति पादच्रयात्मकमन्मेण कम- 
लिनीपन्मास्वणाति । पुष्करपणेदेचत्या स्वरादूपाङ्कः आयौ दश 
कावन्त्यावेकादश्काविति दचक्षराधिका पङ्कः स्वयाटूपङ्किः दा 

भ्यां विराडत्युक्तेः । अथ मन्जाथः। हे पुष्करपण | त्वमपा जला- 

नां पृष्ठमाक्षे उपयवस्थानात् अग्नेः अग्न्यथेस्य पिण्डस्य योनि 
` कारणमसि समुद्रमभितः उदकस्य परितः पिन्वमानं प्रीतिकरं य- 
द्वा पिन्वमानमिति ससुद्रविशेषणम् पिन्वमान सिश्चन्तं समुद्रमुद- 
कमभितः वधेमामं सत् महत् प्रभूतं सवेति शषः वधमानो महा 
निति लिङ्गन्यत्ययदछान्दसः । पुष्करे जले आसीद् च यद्धा पुष्कः- 
र आ समन्तात् महत् प्रभूतं सत् वर्धमानं इद्धियुक्तं व्वमाश्चि । का० 
( १६, २, २५) विमाषधनदिव इति । एनत् पुष्करपणं विपुर क- 

रोति । हे घुष्करपणे ! दिवो मात्रया दुलोकस्य परिमाणेन वरि. 
मणा उरुत्वेन स्वं प्रथस्व विस्तृतं मव उरोमोवो वरिमा तेन पर 
स्थस्पत्थादिना उरोवेरादेश् इमनिच् ॥ २९ ॥ 
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शाम च स्थो वभं च स्थोऽच्छिदरे बहुखे उभे, 
व्यच॑स्वती संवसायां मृतम पुरीष्यम् ॥ ३० ॥ 

उमे इृष्णाजिनपुष्करपर्णे अभिमृशति अयुष्टुञभ्याम् ) 
“मं च स्थः" यो युवां शरणं च भवथ संहननं च । “अ- 
च््रि" सकले “वहुके” महाप्रागे च । उभे अपि ते युवां. 
अवीमि । ““ज्यचस्वती" अवकाशवती भूखा ““संवस्ताथाम्” 
आछादयतम् । आछ्च् च “मृतं विभृतम् “आनि पुरस्य" 
परान्यम् ॥ ३० ॥ 

का०( १६, २, २६) आलमत उमे शममच स्थ इति ऋमरदये- 
न छृष्णाजिनपुष्करपणे सहैव स्पृशेदिति सूत्राथैः । कृष्णाजिनपुष्क- 
रप्णदेवत्य ढे अनुष्टुभो । हे छृष्णाजिनयपुष्करपर्णे | उभे धुवां शं 
च स्थः अग्नेः सुखकारिणी अपि मवथः वमे च स्थः कवचवद्रश्च 
के अपि मवथः चौ समुचये । कीटो युवामच्छिद्रे छिद्वरहिते सक- 
ले बहुरे विस्तीणें व्यचस्वती व्यचन व्यचः असुन्मत्ययः तद्धती 
अवकारावती । तथाविधे युवां पुरीष्य परव्यमग्नि सवसाथां स- 
प्यगाच्छादयतम् । चस आच्छादने अदादिः आच्छाद्य चाग्निश 

तै विभ्रतं धारयतं बिभतेः बहुकं छन्दसीति ८ पा० २, ४, ७३ ) 
दापो छुक् ॥ ३० ॥ 

संवसाथार स्वविद्।समीची उरंसात्मनाः। अभि- 
मन्त भरिष्यन्ती ज्यो्तिष्मन्तमज॑समित् ॥ ३१ ॥ 

““संवस्राथाम्”' । आच्छादयतमेनमागन पिण्डरूपम् । “स्व- 
५ ४ ९९ (५५ विंदा” । यज्ञघूयंदेवाहवेचनः स्वशब्दः । स्वर्वततीति स्वित् 

सवर्दा रूरेण५ यद्रा ! द्विवचनस्य स्थाने आकारः । स्वर्विदी- 
भूखा । यद्रा स्वगेषिदीभूचा । “समीची” समाने सङ्गते एक- 
चित्ते भूखा । ““उरसात्मना” च । किश्च अग्निपिण्ड^मन्त 

 मेध्यतः “भरिष्यन्ती धारयमाणे ज्योतिष्मन्तम् अजप्तम्” 
अनुपक्षीणम् । इुरूतमिति रेषः । "इदिति पादपूरणः ॥३१॥ 
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हे कृष्णाजिनपुष्करपर्णं ! ज्योतिष्मन्तं तेजस्विनमजल्रमित् 
निरन्तरमेवाग्निमन्तरूदरे भरेष्यन्ती धारयविष्यन्ती युवामुर्लाः- 
त्मना उरोरूपेण सवदीयशरीरेणाश्नि सवसाथां सम्यगाच्छादयत- 
म् । कीटे युवाम् स्वर्विदा विभक्तेसाकारः स्वर्वित्त इति स्वर्विदो 
यज्ञसू्येदेवाहवीची स्वशब्दः स्वगेलाभसाधने इत्यथः । तथा सं- 
मीची सम्यगश्चने सङ्गते एकाचेत्ते इत्यथः ॥ ३२। 

परस्याजस वद्वनरा अथा ल्वा भधर नर 

मन्थदन्रे । त्वामग्ने पुष्करादध्यथवा निरमन्थत । 
मूधो विद्रवस्य वाघतः ॥ ३२॥ 

पिण्डमभिमृक्षति । “पुरीष्योऽसि?” । पशव्यस्त्वमसि । 
धविदवभराः” स्वस्य धारकः पोषको वा “अथां ता” च भा- 
णः । सां “परथमो निरमन्थत्?" मथितवान् हे “अप्र” । पिण्डं 
हरति षडाभेरमयीभिः । तत्र तिसलो गायव्यः । दव वरिष्टुभो 
एका बहती .। “त्वाग्ने” । चां हे अग्ने “'ुष्करादुदकात्। 
अधि" सकान्नात् “अथवा” अतनवान् प्राणो निरमन्थत । 
निजेमितवान् । “आपो वें पुष्करं प्राणोऽथवः इति । श्चुतिः 

“भूधर विश्वस्य बाधतः” । वाघत इति ऋचि डूनामसु पठित- 
म् ! चाघतस्तु मूधः हिरस्त;ः अरण्योजनयति । सवस्य कम- 
णाऽङद्धमूतम्र् ॥ २२॥ 

का०( १६, २, २७ ) पिण्डं पुरीष्योऽसाति ॥ परतिष्ामायन्री 
ष्टो स्त षट् चेति प्रतिष्ठेति पिङ्गखत्केः । अग्निदेवत्या । हे अग्ने । 
स्वं पुरीष्यः पदराव्योऽसि विश्वभरा आसि विदवं सद्ग जगद् विभर्ति 
धास्यति पुष्णाति वा विष्वमराः अघ्ुनूयत्ययः । हे अग्ने ! प्रथमः 
इतरेभ्यः पूवैभावी अथवौख्य कषिः पाणो वा स्वा त्वां निरमन्थत् 

 निश्ञेषण माथतवान् ॥ का०( १६, २, २८ ३, १ ) पाणिभ्यां परिग्र- . 

` ह्ाच्यनं दक्षिणोत्तसाभ्यां दक्षिणः सा्भिस्त्वामन्न इति षडभिः सर्व 
सङर्दुःधत्वा पुष्करपण ननद्चातात । दृाक्षणनान्चि ध्त्वोभाभ्यां 
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कराभ्यां सर्व पिण्डं त्वामग्न इति षड्चेन सङ्दगदीत्वा पुष्करप- 
ण स्थापयतीति द्ूकथेः ॥ अभ्निदेवत्यास्तिखो शायन्यो भरद्वाज- 
द्छ्ठाः। हे अश्च ¡ अथवा प्राणः पुष्करसादाधे उद्कात्सकराशात्ता 
निरमन्थत निःशेषेण मथितवान् आपो वे पुष्करं प्राणोऽथ्वंति श्रुतेः 
(६, ४,२,२) । बाधत इति ऋत्विङ्नामस्ु ( निध० ३, १८, ३) 
पठितम् । विद्वस्य स्ेस्य जगतः सस्बान्धिनो वाघतः ऋत्विजस्त्वा 

मुर्धोऽथौदरणेः शिरसो निरभन्थन्तेति व्यत्ययः । यद्धा विश्वस्येति 
षष्ठय्चकचयनं परथमावह्ुवचनाथं विवे सवे वाघत इत्यथः ॥ यद्वा 
ऋचोऽयमथैः हे अधरे ! अथर्वाख्य ऋषिः पुष्कराद्धि पद्यपत्रस्यो- 
परि त्वां निरमन्थत । कीडशात् पुष्करत् मुधैः उत्तमाज्वत्पश- 
स्तात् षिद्वस्य वाघतः स्वंजगतो बाहकात् वुष्करपणेमश्चिमन्थन- 
यज्ञनिष्पादनद्धारेण सवे जगन्निवहति ॥ ३२ ॥ 

तशु त्वा दध्यङ्ङ्किंः पुत्र दधे अथ॑वणः। वृच्च- 
हणं पुरन्दरभ् ॥ ३ ॥ † 

“तयु सा” । अत्राप्युकार एर्तस्पिन्नरथ । उत्तरणेत्युकारः 
तमेव स्वां “दध्यङ् नाम “ऋषि"मेन््राणां द्रष्टा । “पुत्र धे 
अथवंणः"' । व्यवहितोऽत्रसम्बन्धः। अथवंेणः पुत्र इधे } इन्धी- 
दीप्रो । आदीपयति । कथंभूतं खामादीपयति । “द्त्रहणम्" 
पाप्मनो हन्तारम् पुरन्दरम्” अष्ुरपुरां च दारयितारम्। 

वाग्ने दध्यङ् आथवांण इति श्रुतिः ॥ ३३ ॥ 
हे अभ्रे ! अथवणः ऋषेः पुज; दध्यङ्नामक ऋषिः त्वुं त्वाउ 

एवार्थ तमेव त्वाम् ईषे प्रज्वाछितचान् । कीदशं स्वां बजहणं षु्स्य 
पाप्मनो हन्तारं ब्रह्मर्रूणवरभेषु हन इति किप् । पुरन्दरं रुद्ररूपे- 
णायुरसम्बन्धिनां चयाणां पुराणां विद्ारधेतारम् । वाचंयमपु 

(१ [ष 

दरो चति खरि निपातः॥ ३३ ॥ | 

तसुं त्वा पाथ्यो द्रृषा समीधे दस्युहन्तमम् । ध- 

च जयस् रणे-रणे ॥ ३४ ॥ 
` ^^ खा । तमेव खां “पाथ्यो इषा । “मनो वे ¶ा- 
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थ्यो छषे"ति श्रुतिः । मनसा हि क्तेः पन्था उपलभ्यते । त- 
दुक्तम् मनतैवानुदर्टव्यमिति । मनस्ता अभिरुष्य सियां रेतः 
सिश्चति इति । इषा मनः “समीपे संदीपयति । “दस्यु 
हन्तमम्” शङ्खहंततमय् › धनस्य जतारम्, “रणे रणे" । संग्रा 
मे संग्रामे ॥ ३४ ॥ 

पाथे वर्तमानः पाथ्यः सन्मागमैवर्ती यद्धा पाथसि अन्तरिक्ष हु- 
दयाकाशे भवः पाथ्यः पाथोनदीभ्यां यणिति ( पा० ४, ४, १११) 
पाथःाब्दात् उयण्प्रत्ययः रिखोपः । वृषा सेक्ता मनः हे अग्ने | 
त्वा त्वां सर्माधे सन्दपियति मनसा हि बह्मपन्था उपलभ्यते 
अतः पाथ्यः । म्रनसेवानुद्रष्व्यमिति श्रुतेः मनङैवाभिरुष्य खि- 
या\रेतः सिञ्चतीति इषा हि मनः । मनो वै पाथ्यो व्रषेति श्तेः 
(६, ४, २, ४ ) । कीदशं त्वां दस्युहन्तमम् दस्यून् हन्तीति दस्युहा 

 अतिदयेन दस्थुहस्तमस्वम् नखोपः प्रातिपदिकान्तस्येति नलोपे 
दस्युहतम इति प्ति नाद्घस्येति तमो चुडागमः अतिशयेन दाचूर्णा 
हन्तारम् । रणे रणे धनञ्जयं तेषु तेषु स्रमेषु धनस्य जञतारम्॥३४॥ 

सीदं होतः स्व ॐ त्छोके चिकित्वान् सादयां य- 
६सरंकतस्य योनौ! । देवावीर्देवाच् हविषां यजास्यगन 

वृह्द्रञ॑म्ने वयो' घाः ॥ ३५ ॥ । 
“सीद होतः” । सीद् उपविश हे होतः । अग्रे । “से उ- 

रोके” । उकारो विनिश्वयार्थीयः । स्वकीय पव रोके कृष्णा 
जिने । चिकित्वान् चेतनवान् परिदृष्टकारो स्वमधीकारं जा- 
नानः । किञ्च । “सादया यद्गम्" । स्थापप च यङ्ग चं “सुक्र 
तस्य” साधुकृतस्य कमेण: । “योनो स्थाने कृष्णाजिने । ̀  

` “कृष्णाजिनं वे सुकृतयोनिःरिति श्रुतिः । यने हि तन्यमाने ` 
अवघातः पेषणं सोमनिधा च कृष्णाजिने एवं भवतीत्येतदभि- 
ायमवसमुस्यते । यश्च खं “देषावी"देवानामवनशीरः ^देवा- 
सविषा” यजासि यजसि तं खां पुनः भार्थयामि। हे “अपर 
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रहत्” महत् “यजमाने वयः" आयुरन्नं वा । “धाः” पहि ॥३५॥. 
आग्नेयी िष्टुप् देवश्चवोदेववाताभ्यां दष्टा । हे होतः देवा 

नामाह्वातः | हे अग्ने | स्वे उ रोके उ पवार्थे स्वकीये एव स्थाने 
कृष्णाजिनास्ये त्वे सीद् उपक्रिदा । कीददास्त्वं चिकित्वान् चेतन- 
वान् स्वाधिकार जानन् किञ्च सखुङृतस्य साधुकृतस्य कमेणो 
यज्ञस्य योनौ स्थाने ईष्णाजिने यक्ष सादय स्थापय । अन्येषा-' 
मपि द्यत इति सहितायां क्रियापदस्य दधेः । यज्ञे क्रियमाणे- 

` ऽवधघातपेषणसोमनिधानादीनि ईष्णाजिन पव भवन्तीति कृष्णा- 
ज्ञनं सुङतस्य योनिः कृष्णाजिनं वे सुकृतस्य योनिरिति श्रुते 
(&, ४, २, ६ ) हे अग्ने ! यतो देवावीः देवानवति प्रणातीति दे- 
वावी त्वं हविषा हव्येन छत्वा देवान् यजासि यजसि । ठेरो- 
ऽडाटावित्याङागमः पूजयसि अतो यजमाने बृहन्महद्धय आयुरन्नं 
चा धाः घेहि दधातेद्युडङि मभ्यमकवचने अधा इति प्रापे बहुलं 
छन्द स्यमाङ्योभओेऽपीत्यड मावः ॥ ३५॥ 

५.१ 

नि दोतता दोतषर्दने विद्ानस्त्वेषा दीदिनाः २॥ 
असदत् सदक्ष॑ः अद्स्यव्रलत्रम। वेसिंष्ठः सदृस्म्यरः 

ङ्} चि।जहो अभिः ॥ ३६ ॥ 

“नि होता” नीत्ययञ्ुपक्तगे असददित्यनेनाख्यातेन स- 
म्बध्यते । न्यसदत् निषस्त उपविष्टः होता आग्निः । “श्ोतृषद्- 
ने" । होता यस्मिन्सीदति तत् होतृषदनं तस्मिन् । “विदानः 
जानानः स्वमाधेकारम् । “वेषो” दपियुक्तः ““दीदिवान" दे- 
दीप्यमानः । “असदत् । सुदक्षः" साधु किप्रकारीः । *अद्- 
न्धव्रतप्रमतिः"' । अद्ब्धमनुप्दिसितं कर्मं यस्य प्रष्टा मतिः 
सणएवयुच्यते । “वसिष्ठः” वस्तृतमः। यस्य सहघ्म्भरः । घ- 
दस्रं विभतीति सहस्त॑मरः सवेहितः। “्ुचिनिहः " । श्युचि- 
जहा. यस्य स शुचः याऽयं नानाद्वत्याने हूर्वीषि अभ्य- 
वह्राते, नव।च्छषयति स श्याचेजेहं इति शक्यते बादेतुम् । 
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अग्निरिति षिस्मित इवाचष्टे॥ ३६॥ 
आश्चेयी तिष्टुप् गत्समद्दष्टा । नीच्थुपलम्मऽसददित्यनेन स 

स्वध्यते । अधिः दोतषदने स्यसादत् हाता यास्मन् सद्वि तद्धो- 

तृषदनम् दोमनिष्पादकयोग्यस्थाने उत्तरवेदिरूपे सस्यश्ुपविष्टवा 
न् । कीटशोऽभ्निः होता देवानामाह्वाता । विदानः स्वाधिकारं 
जानन् । त्वेषः त्विष दक्षौ पचाद्यच् त्वेषतीति त्वेषः दीप्तिमान् । 
दीषिवान् दीव्यतीति दीदिवान् दिवु कीडादौ अस्मात् कुः तुजा. 
दनां दीर्घाऽभ्यासस्येति अभ्यास्रदीधेः लखोपो व्योचेखीप्ति बलोपः 
होतृधिष्ण्यादौः गमनवान् । खुदक्षः साधु श्रः श्चिप्रकारी । 
अदृभ्यवतप्रमातिः दम्भु वधे अदब्धमदुपहतं बतं कर्म यस्य सोऽद्: 
उधव्तः प्रकृष्टा मतिशचद्धियंस्य स प्रमतिः अदब्धवतश्चासौ प्रम- 
तिथेत्ति सः । तथा वसिष्ठः वसतत स्वस्थान इति वस्ता अत्यन्तं 
वस्ता वसिष्ठः षस्तृतमः तुरिेमेयःस्विति इष्ठनि परे तृचो लोपः। 
सहसखम्भरः सदस स्वजनं विभक्ति पुष्णाति सहस्रम्भरः । यु 
चिजिहः शुचिः छुद्धा हदोमयोग्या जिह्वा ज्वाखा यस्य सः नानादे- 

५ 4 

वत्यानि हवाव्यभ्यवहरनलप्युाच्छष्टन करतात मकः ॥ ३६॥ 

सीदस्व सदा २॥ असि रोच स्व देववीत- 
मः। विधूममंग्रे जर्षं मियेध्य सुज परदास्त दछ्चतम्॥३५। 

सं सीदस्व । हे “अग्ने"' सङ्गत्य सीदस्व । यतस्त्वं “प- 
हानसि"' । "शोचस्व" दीप्यस्व यतस्त्वं “देववीतमः” अति 
शयेन देवानापाप्यापिता । "विज च विमुञ्च च वि “धूम 
म् अरुषम्” अरोचनम् “(मियेध्य । यमेध्य इति प्रप्र छन्द- 
सो पक्षैः । हे “श्रश्स्तछक्षण । “दशतम्” दशेनीयमा- 
इतिपरिणामभूतम् । “इतो वा अयमृध्यरेतः सिश्चति धूमं 
सायुत्र दृष्टिभिवतीति श्चुतिः॥ ३७ ॥ 

आग्नेयी बृहती प्रसकण्वदृष्टा तृतीयो ` दाददार्णोऽन्येष्ाणीः । ` 
मेध्यराष्दस्य छान्दसो विप्रकषेः हे मियेष्य ! हे वेध्य । यह्तिय 
यज्ञाहं ! हे परशस्त ! उक्छृष्ट ! दे अग्नेत्वं संसीदस्व पुष्करपण 
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सम्यशुपविश् । यस्त्वं महानाक्षि अनेकक्रतदेतुत्वात् स त्वं तोचस्प 
छु दीतौ दीप्यस्व । कीटशस्त्वं देववीतमः देवान् वेति तपेयतिं 
देववीः वी कान्त्यादौ क्रिप् अतिशयेन देववीः देववीतमः । कश्चि ` 
ददीतं ददौनीयमरुषमरोचनं धूमं विखज विघुश्च शत्युपसगेः खज- 
त्यनेन सम्बध्यते इतो वा अयमूध्वे\ रेतः सिञ्चति धूम सासुज्र 
बृष्टिभैवतीति श्रुतिः ॥ २७ ॥ | 

अपो देवीर्प॑शज मधुमतीरथक्ष्मायं प्रजाभ्यः; । 
तासापास्थानादुजिहतामोषधयः सुपिप्पलाः ॥ ३८ ॥ 

` अवटे अप आदिश्चति। “अपो देवीः" अब्देवच्या दहतो | 
विधुमममअसष॑मियेध्येस्य्यनन्तर्याद्ग्निरुच्यते । धोवां “अपो ` 
देवीरूपखज निक्षिप दृष्टिरूपाः” मधुमती रसवतीः आरोभ्य- 

दात्रकाः । “अयक्ष्माय परजाभ्यः । यत््मा व्याधिः भावप 
¢ [+> (+"कहा् ^> 

न्ययखोपः । अयक्ष्पाथम् परजानापिति विभक्तिव्यत्ययः | 
«तासां भूमिगतानाभ् “आस्थानात्" अधिष्ठानात् । “उज्िहः 
ताभ् उद्रच्छन्तु । ओषधयः" सुपिप्पखा; साघुफरः पिप्प- 
रं फरयुच्यते ॥ ३८ ॥ 

कार ( १६, ३, २ ) अपः इवभ्रेऽवनयत्यपौ देषीरित्ति । सुचि- 
ण्डगतं जलं सिञ्जति ॥ अब्देवत्या न्यङ्कुसारिणी सिन्धुद्धीपद्ष्टा 
द्वितीयो ददशाणोःऽन्ये चरयोऽष्टाणौ यस्याः सान्यङ्कसारिणी । पूवे- 
ऽचौऽग्ने इति सम्बोधनमध्याहियते द्यौरध्वयवा सम्बोध्यते हे 
अग्ने ! यद्वादहेदयौः ! यद्वा हे अध्वयो ! देवीः देवनश्ीटखा अपः 
उपद्टज अस्मिन् खननप्रदेशे आसिञ्च । कीदशीरपः मधुमतीः रस- 
वतीः आरोग्यदाचीः । किमथे प्रजाभ्यः अयक्ष्माय पञ्चमी षष्ठधरथे 
यक्ष्मणो ऽभावोभ्यक्षम तस्मै पजानामासयेम्याय । तासां सिक्तानामर्पां 
स्थानात् सुश्चच्रूपादस्मात् खननप्रदेव्वात् ओषधयः; आ समन्ता- 

दु जिहतादटच्छन्तु । कीददेय ओषधयः पिप्पलाः शोभनं पि- 
प्पलं फलं यासां ताः ॥ ३८ ॥ 

# ® | ॥ 

४ ध 

सं ते वायुमत्रिश्वां द्घादृ्ानाखा हृदं सदि 
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॥ ५. क ह ५, ॥ षैः, ॥ ॥ 

क॑स्तम् ! यो ठेवानां चर॑सि प्राणथेन कर्मं देव वषु- 

डस्तु तुभ्यम् ॥ ३९ ॥ 

वायुना संदधाति । सं ते वायुः” । षिष्टुप् । अद्धैचःवा 
पविवोऽदधेबो वायुदेषस्यः । “सन्दधातु” तव “मातरिश्वा 
वायुः पृथिवी । उत्तानाया; ^सच्या यदेतत् हृदय” मवटूपेण । 

““वरिकस्तम् । वरिकशितम् । वायुरुच्यते । “यो देवानाम्” यस्तं 
देवानां चरामि “प्राणयेनः "प्राणेन थकारो भावमत्ययायकः । 
हे “देव” तस्मै “कस्मै” भजापतये “तुभ्यम्” इयं पृथिवी व- 
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प्टस्तु बषटकुता भवतु । “नो हेतावत्यन्याहुतिरास्तिययषे"ति 
श्रुतिः ॥ ३९ ॥ 

का०(१६५ ३३) खं त इति बातमयक्षेपाते । पिण्डगत्ते ` 
चायु मस्यति ॥ चिष्टुप् अद्धं परथिवीदेवत्यमद्धै बायुदेवत्यम् । हे 
पुथिवि ! उत्तानायाः उध्वौभिञुखेनावास्थितायास्ते तव यद्धृदयं 
हृदयसदृश्चं खननस्थानं विकस्तं पिण्डावररूपेण विकसितम् 
इडभाव अः [ पा० ७ २, ३४ ] तत् स्थान वायुः सन्द्धातु 
पृकक्तेन जलग्रक्षेपेण वृणादिपूरणेन च वायुयथा पच तथा सम्य. 
च्करोतु । कीदसो बायुः मातरिद्वा मातयेन्वारेश्चे स्वेप्राणिनाम- 
चच्छदकारिणि दवयति गच्छति मातरिदवा । एवं परथिवीसुक्का 
चायुमाह हे देव ! द्योतनादिगुणयुक्त ! वायो ! यस्त्वं देवानाम 
र्यादौनां प्रणयेन भ्राणभावेन चरसि प्राणानां मावः प्राणथम् 
मावे छान्दसस्थंद्पत्ययः । कस्म प्रजापतिरूपाय वुभ्यभियं पथिकी 
वषडस्तु वषय्ृता भवतु नो देतावत्यन्याहुतिरारित यथेषेति ( £ 
४३, ४) श्ुतेः॥२३९॥ 

` सर्जातो ज्योतिषा खड कमे वरूथमासंदत् स्वः 
चासो अभ्रे विदवरूपः संन्थयस्व विभावसो ॥ ४०॥ 

कि ५  आस्तीणयोरन्तरातुद्ग्रह्वाति । “सुजातो ज्योतिषा" । अ- 
युष्टुबाभ्नेयी । अयममनिः सुजातः सजन्मा ज्योतिषा सह सं- 
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4 
युक्तः 1 “शमे” शरणम् “वरूथं '” । वरणीयम् ग्रहम् “या अस 
दत्” आसीदतु । स्वः” स्वगाख्यम् । याक््ेणापनछति । 
“वासो अग्ने" । हे अग्ने विभावसो विभूतधन । वासो विभू 
तयः । “वरिशवरूपं' विचित्रम् “संव्ययस्व” । व्येञ् संवरणे 
परिधत्स्द ॥ ४० ॥ 

का० ( १६, ३, ५ ) आस्तीणयोरन्तावुद् गृह्णाति खजात इति! 
अस्याः । आस्तीणयोः कष्णाजिनपुष्करपणयोः परान्तानूभ्यमादत्त 
इति ॥ अभग्निदेवत्यावुष्टुप् द्वितोयो नवाणैः खुजातः खुड्टरतपन्नो- 
<यमाभ्ेः ज्योतिषा स्वकयिन तजसा खह शाम संखं यथा भवति 
तथा स्वः स्वगसदश वरूथं वरणीयं गृहं ष्णाजननिर्भितमासदं 
त् आसीदतु प्राप्तु । का० (१६५ ३, ६) जिच्रता मुञ्जयोक्ञेणोपन- 
हति बासो अग्न इति । उद्गृहोतान् कृष्णाजिनपुष्करपणयोर- 

न्तान् भुञ्जयोक््रेणवध्राव्युत्तरा्धेनेप्ति सूच्ाथः । हे विभावसो । 
विभा दीक्िरेव वसु धनं यस्य स विभावसुः तत्सम्बोध- 
नेहे विभावसो ! हे अग्ने | विवरूपं बहुप्रकाररूपं विचित्रं वासः 
घं कृष्णाजिनरूपं संव्ययस्व सम्यक् पारेधतूस्व व्येञ् संवरणे 
अस्य रूपम् ॥ ४० ॥ 

उदुं तिष्ठ स्वध्वरावां नो देत्या धिया । दृो चं 
भासा वरद्रता सरुकनिराभ्रे यादि सुहास्तिभिः॥ ४१॥ 

अथनमाद्ायात्तिष्ठति । उदु तिष्ट । (आग्नेयी ब्रहती । 
उत्तिष्ठ । उकारः पादपूणः | हे स्वध्वर सुयज्ञिय । तत उत्थाय 
अवपाख्य “नो” ऽस्मान् । “देव्याधिया" देव्या बुद्धया । कि- 

| “दशे चः दशेनाय अस्माकम् “मासा बृहता सुकन" 
साधु सुश्ुचा सदावः 1 “अयादि” आगच्छ दे“अग्ने सुश्च- 
सतिभिः" । साधुशिषटैरसयैः ॥ ४१ 

का ( १६, २, ७ ) उत्तिष्ठति पिण्डमादायोदु तिष्ठेति । तपि 
} ष्ड़ं गृहीत्वोत्तिषेदिति सूत्रार्थः । अभ्निदिवत्यः प्रथ्या बृहती विद्व 
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मनोदश्रा तृतीयो इादराणः अन्ये अश्णोः । हे स्वध्वर ! शोभनो- 
ऽध्वरो यज्ञो येन सुष्टु यागनिर्वाहक ! हे अग्ने { उत्तिष्ठ उ उत्तिषचेवं 
उत्थाय च देव्या देवनस्वभावया धिया कऋीडापरया बुदा नोऽस्मा- 
नव पाटय दयचोऽतस्तिङ इति संहितायां दीधः । क्रिञ्च हे अग्ने! 
खुरास्तिभिः सेमनकीतिभिः सह यद्वा साधुदिष्रदेवैः कत्वा आ 

याहि आगच्छ । कि कर्तुम् चरहता भासा प्रीदेन तेजसा दशे सवौन् 
प्राणिनो द्रष्टुम् दे विख्ये चेति पदयतेस्तुमर्थो निपातः । कीर 
शस्त्वं सुश्ुक्रानेः साधु शुचो स्द्मीन् वनति सम्भजाते सुशुकनि 
रदिमप्रसारक इत्वथः । आ अग्ने याहीति पदच्छेदः ॥ ४१९॥ 

उ्ध्वेषुणं उतये तिष्ठा देषोन सविता । ऊर्ध्वो 
वासस्य सनिता यदल्िमवाधद्िर्विह्यांमहे ॥ ४२॥ 

अथैनमित ठर्थ्य भाश्च गृहाति । "ऊध्वं षुण बहती आग्न- 
यी 1 उध्वैसिष्ठ । उस्र पादपूरणो । “नः उतये" । अस्पाक- 
मवनाय । कथमूष्वेस्तिष् । “देवां न सदिता । नकार उपमा- 
ययः) देव इव सविता; उष्वोस्यतः “"वाजस्या स्य “सविता 
समक्ता भभिष्यसीति देषः । “यद्ञ्ञिभेः" । यस्मादज्जञिभिव्यै- 
ञकेदरव्याणां रक्मिभेः \. “वायद्धिः। हविषां वोदभिः सहितम् 
^विहयापह' विषिपमाहयामः तदृष्येसितष्ेति सम्बन्धः ॥४२॥ 

का०[ १६, ३, ८ ] ऊष्वेबाहुः प्राञ्चं प्रगृह्णत्युध्व ऊषुण इति। 
भरसारेतक्नाहुः पञ्च पिण्ड गह्णाति ॥ अग्निदेवत्योपसिष्टद् बृहती 

ण्वट्टा चतुथः पादो द्दश्षार्णोऽन्ये जयोऽ्ाणीः सोपरिष्ठाद् 
बृहती । हे अन्ने ! नोऽस्माकमूतये रक्षणाय ऊर्व डउसु तिर्य 
पव सुतरामवस्थितो मव दचोऽतरस्तिङ इति शर्धस्तिष्ठा इत्य 
नश्च धातुस्थोखषुभ्य इति न इत्यस्य णत्वम् । क इवदेषोन स- 
विता न इवाथ सविता देवे इव यथा सिता देव ऊध्यैः सन्न 
स्मानवति तद्द् स त्वमरष्वंः सन् वाजस्य सनिता अन्नस्य दाता 
भवति शेषः षणु दाने यद्यस्मात्कारणात् अ्षिाभेमेन्जाभि्यञ्चक- 
वोधद्धिः दव्यवाहकैकत्विभ्मिः सह् स्वा विहयामहे विविधमाह 
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यामः तस्मादुष्व एव निष्ठेति पूैजान्वथः । अक्जन्ति व्यक्तीडुर्वन्तीः.- 
व्यञ्जिनस्तैः यद्वा अञ्जिभिः दव्याणां व्यञ्जकः रदिमभिः सितं 
स्वां विहयामहे । कीदशैरक्जिभिः वाघद्धिः हाधिषां वोदुभिः ॥ ४२॥ 

ख जातो गर्भो असि रोरद॑स्थोरग्मे चारर्विश्रुत 
ओष॑धीषु । चित्रः ह्िशुः परि तमादस्यक्तून् प्र मा- 
तभ्यो अधि कनिंकदद्धाः॥ ४२॥ 

अन्वमभिमन््रयते । “स जातो गमेः" । ्रिष्टुप् अङ्गिक 
स्याव स्तोति । अध्याहारव्यवदहितपदभ्रासो मन्त्रः । यस्त्वं | 
“रोदस्यो” दवापृरथिन्यो “गर्भो जातासि । यश्चत्वं हे“ 
मे चारः, श्रोभनः “विभ्रतः हूयरहेभेश्छन्दसि रस्येति हका- 
रस्य भकारः । "ओषधीषु पुरोडाशादिरक्षणाघ्ु दातव्य- 
विषयासु भवरत्ति | यथ तं “चित्रो नानारूप; “शिश्युः" च- 
सनीयः । “"परितमांति अक्त्न्" रात्रीः अतिरोचसे । ससं 
“मातृभ्यः अधि" । ओषधिवनस्पतिभ्यः सकाशात् “कनि- 
कत्” अत्यर्थ शब्दं कुवन् “गाः” भरयाहि ॥ ४३ ॥ 

का० ( १६, ४, ९.) अचहत्योपारेनाभि धारयन्नर्वप्रभ्रतीनाभे- 
मन्यते स जात स्थिरो मव शिवो भवेति । पिण्डं नीचैरवतार्य 
नाभ्युपरि हस्ताभ्यां धारयश्नद्वगदंमाजानर् स जात इत्याबरत्क्रमेण 
अतिमन्तरं मन्यते एकेकं पदयन्नकैकः मन्तं जपतीति सूचाथैः॥ 
अभ्वेदेवत्या भिष्टुप् चितषटष्टा । अश्वमश्चीह्ृत्य स्तौति हे अग्ने !. 
स त्वं रोदस्योः यावापृथिव्योर्मसैः सन्निदा्नी जातोऽसि । कीद- 
शस्त्वं चारुः शोभनः पृज्यः । ओषधीषु पुरोडाश्चादिरुक्चषणासु 
दातव्याघ्ु विश्वतः विद्धतः । चित्रः नानावगौभिस्वौखाभिक्रो्चि- 
रूपः । इद्ानीमुत्पन्नत्वात् चि्छुः शसनीयो वा । अक्तूनिति 
लिङ्गव्यत्ययः अक्तूनि तमांसि राच्युपरुक्षितानि -अन्धकाराणि 
परि परिहरन् मातृभ्यो अधि ओषधिवनस्पतिभ्यः सकाशात् क- 
निक्रदत् अत्यन्तं शब्द् कुवन् प्रगाः प्रकषण गच्छ इणो गा लुडीति 



५५७० मन्त्रभाष्य-बेदषीपसदहिता शुङ्कयज्ञुःखंदिता। 

-गदिश्चः अडमावदछान्दस्षः ! छन्दसि टुङ्ख्ङकिट इति सवेकाले 
#५५.८ £, 6 

दंड गव्यु पसर्गो गा इत्यनेन सम्बध्यते । द्ाधत्तिद् धं्त(त्यादिना 

कनिक्रद दिति यङ् दुगन्तो निपातः ॥ ४३ ॥ 
01 €^ 

स्थिरो भ॑व वीड्वङ्ग याश्युमव वाञयवन् । पृथु 
र क १ त 

भंव सुषदस्त्वयग्नेः पुरोचवादहणः ॥ र्ये ॥ 

रासभममिमन््रयते । “स्थिरो मव” । उष्णिक् अनुष्टुब्वा | 
स्थिरो भव निरो भव । “वीड्वङ्ग अ ददाङ्गख मव । आशुः" 

शीघ्र भव “वाजी. वेजनवांश भव । हे “अवन् । पदार्थं 
भरति इयत्तीति अवी । “पृथुः” पृथुश्च “मव । “सुषदः” । 
स्वस्थेयथ भव । यत “स्त्वथमरेः पुरीषवाहणः" । पुरीषं पश- 
व्यं यवसं वहतीति पुरीषवाहणो रासभः ॥ ४४ ॥ 

राखभदेवत्यावुष्टुवुत्णिम्वा । इयर्ति प्रति पदां गच्छकतीव्यवौ 
रासभः हे अर्घन् गमनङुशल ! स्थिरः चख्नराहितः सन् त्वं वीड- 
वङ्कः दृटकायो भव वीडुराष्दो ददथेः बीडून्यङ्ञानि यस्य सः । 
आद्युः वेगवान् सन् वाजी अन्नदहेतुभेव । पथः विस्तीणेः खन् अधनः 

सुषदः सुखासनः स्वास्थेयो भव सुखेन सद्यते स्थीयते यस्मिन् 
स सुषदः कौीदरास्त्वं पुरीषवाहणः पुरीषराब्देन पाटुरूपा श्दुख्यते 
तां वहतीति पुरीष पशव्य यवसं वहतीति वा पुरीपवादणः कव्य- 
पुरी षपुरीष्येषु अ्युडिति ञयुटूयत्ययः ॥ ४७ ॥ 

शिवो भ॑व प्रजाभ्यो सा्युदीस्यस्त्वमङ्धिरः । मा 
॥ क (^ „क ५ 1 क ध 9.4 $ 

व्ावष्थियी अमि चोध्वीमान्तरिद्चं मा वनस्प्तीन्।४५॥ 

अजमभिमन्त्रयते । “किवो भव । असुष्टुप् वृहती चा । ` 
हे अन रिवः शान्तो मव । (प्रजाभ्यो यातुपीम्योः ऽथौय 
त्वम् हे “अङ्गिरः” | “अङ्गेरा बा अभिराप्रेयोऽजः" इति श्रतिः । 
मा चं “चावापृथिवी अभिशोचीः अभिसंतापयेः। "ा- 
चान्तरिक्षं मा च वनस्पतीन् ॥ ८५ ॥ 



पदकारोऽध्यायः । ११॥ कण्डिका । ४६ । ५४१ 

अजदेवत्या पथ्या बृहती । अङ्गेसोभिकौषिभिः पूवं सम्पादितः 
[भ [ज > >) ॐ ह [अ १ 

त्वात् अङ्गसोषएटवाद्ा अआङ्गस अग्निः तत्सम्बोधनं हें ओज्रः 

अग्निरूपः अजः ! मानुषीभ्यः मनोः सम्बन्धिभ्यः प्रजाभ्योभ्यत्व 
१०५ [कर [ क क, [ $ क ५ 

हिवः शान्ता सव अङ्किसि वा अभ्निराभ्नेयोऽल इति श्रुतेः ( €, $ 

४, ४ ) । किञ्च द्यावापरथिची मा अमिशोचीः मा सन्तापय तथान्त 

रिक्चं माभिरोचीः तथा वनस्पतीन्माभिशेचीः ॥ ४५॥ | 
[र $ ध ॥ | + 

पेतु वाजी कनिकदन्नाचदद्रासंमः पत्वा । भरन्न- 
| [अं (र १५ ॐ १. ¢ १. 

रिं पुरीष्यं मा पादया्युषः पुरा| वृषा ब्रर्षणं भरन्न-, 
कि [ भ ॐ. | पा गम॑< ससुद्धिधम् ॥ अग्न आयाहि वीतये' ॥ 2६ ॥ 

( स 

एतेषां पश्चूनायुपरेएटाखग्रह्नाति । “परेतु बाजी" | च्यवसा- 
ना महापङ्किः । अद्धेचवर्वदेववस्यौ । पकषेण एतु आग- 
च्छतु वाजी अश्वः । “कनिक्रदन्” अत्यर्थं॑हेषितशब्दं कुवै- 
न् अथ च रासमोऽस्वयवस्षवाहनार्थं प्रकर्षेण एवामच्छतु । “ना- 
नदत्" । सोपहासञुच्यते । गरदभरटितेन सवादिश्चो नादयन् | 
“रासभः पला । पतनश्ीः । “यदश्वस्य यजुषि रासभं नि- 
राह तद्रासमे एचन्दधातीति"श्चतिः । “भरननशनं पुरीष्यम् । 
अयं चाश्वो भरन्धारयन् अभिर पुरीष्यं पशव्यम् “शा पादि 
मा विनहयतु । ““आयुवः पुरा” । आयुश्शष्देन श्चुत्यात्र कर्मा- 
मभिहितम् । यज्ञसंयोगे न हि अश्वादीनां स्तुतिः । “आयुषः 
पुरा” । आप्माप्नेः कमेणः । रासम् उच्यते । “षा” सेक्ता । 
““अ्िं हषण"? सेक्तारम् । आहूुतिपरिणाममभिपेत्याक्तम् । भ- 
रन्धारयन् । “अपां गभम्” अपां मध्ये ऽवस्थानाद्र भ उच्यते । 
“समुद्रियम्” तरयो ह वै सुद्र अशरियेजधषां मदहावतम् साम्नां 
महदुक्थमूचापित्येतद् भिप्रायम् तत्र॒ भवः समुद्ियः। खरादा- 
हरति । “अग्रे आयाहि । एकपदाग्नेयी मायत्री । हे अग्ने 
आगच्छ “वीतये” हविरुपमागाय ॥ ४६ ॥ 



५७२  मन््॑भाष्य-वेरदीपसदहिता शुङ्कयज्च॑ःसदिता । 

का० ( १६, २, १० ) धास्यव्येष्रामुपरि पिण्डमलुपस्प्रशन् धतु 

घाजी ब्रषाग्निभित्यदवखरयोरिति । अद्वादीनाप्रुपरे पिण्डं धार- 

यति तानस्पृ्ान् येतु वाजीत्यश्वोपरि बृषाग्निभिते खसेपरीति 

सूवाभैः ॥ महापङ्करूयवसाना अष्टाणेषरूपाद्ा महापङ्केः आद्याव- 

धचोवश्वदेवत्यौ ततीयोऽधचौ रासमदेवत्यः तृतीयतुर्यौ पादौ 
व्यूद्यौ । धाजी अश्वः । परेतु पकषेण गच्छतु कि कुवन् कानेक्रदत् 
अत्य हेषितशष्दं कुर्वन् यङ्ट्युगन्तम् । रासमभश्च त्रेतु यवसवाह- 
नार्थम् । किं कुवन् नानदत् सोपहासमुच्यते गदेमररितेन सवौ 
दिशो नादयन् यङ्ल्युगन्तम् । कीदशो ससभः पत्वा पतनरीखः 
पत्त्ट् गतावित्यस्मादन्पेभ्योऽपि ददयन्त इति ( पा० ३, २, ७५) 
क्ृनिप । अश्वमन्ञ रासभो पादानं रसमभोपहास्थेम । तथाच 
शतिः ८ &, ७, ४, ७ ) यद्द्वस्य यजुषि रासभं निराह तद्रासभे 
द्युचं दधातीति । किञ्च अयमदेव पुर्सष्यं पशाव्यमाग्न भरन् धार- 
यन् आयुषः पुरा कर्मणः पूवै मा पादि मा विनर्यतु कर्मसमाि- 
पय्यन्तं जीवत्वित्यथेः । आयुभ्ब्देन श्रुत्या कर्मोक्तम् यक्षसम्ब- 
न्धेनेवाश्वादीनां स्तुतिः क्रियते ॥ अथ रासभमन््ः इषा सक्ता 
रासभः अग्नि मरन् धारयन् सन् व्रेतु इति शेषः कीदशमग्निम् 
खुषणं सेक्तारं फलाभिवषेणसमथेम् आहुतिपरिणामेनेति मावः । 
अषां ग्मम् जखुमध्येऽवस्थानादे वच्यते मेघस्थानां जलानां मध्ये 
विद्यद्रपं वा । समुद्रियं समुद्रे बडवाग्निरूपेणोत्पन्ने यदम समूद 
अग्निचयने भवः ससुद्धियः तम् धयो ह वै समुद्रा अभ्नियज्ुषां मह।- 
ब्रत साश्ना महदक्थसरचापिति श्रुतेः ॥ का०( १६, २, १९१) अग्न 
आयाहीत्याहत्य खराच्छागस्यऽतै ५ सत्यमित्या निधानात् । अग्न 
दति मन््रेण यासमात् पिण्डमाहत्य ऋतं सत्यमिति मन्ञेणाजस्यो- 
परि पिण्डं धारयेत् परिते निधानपर्यन्ताभिति सूजार्थः । एक. 
पद् मायन्नी अग्निदेवत्या । हे अग्ने ! वीतये दविभेक्षणाय जाया- 
हि आगच्छ ॥ ४६॥ ` 

कत ५ स॒त्यमृत« सत्यम् । अर्भ पुरीष्यमद्धिरस्व- 
द्राः । ओष॑धयः प्रतिंमोदध्वमभ्िमेत  जिवमाय- 
न्तस्नभ्यच्र युष्मा; । व्यस्यन् विद्वा अनिरा अमींवा 



एकादशो ऽध्यायः । ११॥। कण्डिका ! ४७ । ५७ 

-निषीद॑न्यो अपं दुमेतिं ज॑हि ॥ ४७ ॥ 
छगस्योपरिधारयन्जपति । ऋतं सस्यम् ऋतमग्निः सत्य- 

मादित्यः । यदि वा आदित्य ऋतम् अभिः सत्यम् उभयरूप 
मप्याहूरामीति शेषः । अनद्धा पुरुषमीक्षते आग्नि पुरीष्यम् व्या- 
ख्यातम् उपावहरति । ओषधयः पति । द्वाभ्यां तरिष्टुबयुष्टु 
उभ्यापोषयपिदेवताभ्याम् । द्वितीयोऽद्धचै आग्नेयः । हे ओष- 
धयः प्रति मोदध्वम् भरतिहषयत । भरच्युत्थानादिभिः । अग्नि 
म् एत शिवं शान्तम् आयन्तमभ्यत्र युष्मा; । युष्मानभ्या 
गष्छन्तम् अ्रेवस्थिातानाम् एवमद्रचनोषधीरुक्षा अथे- 
दानीमभिमाह । त्वमपि व्यस्यन् विक्षिपन् विश्वाः सवौः। 
आनिराः । इरेत्यन्ननाम मवति । अन्नं याभिः सतीभिरदत्ति- 
निदाघाश्चानिमि ग्यते विक्षिपन् “अमीवा” व्याधीन् विषीदन् 
निविश्षमानश्च । नो अपदुमोिं जहि । नोऽस्माकम् “अपजर्हि" 
अपनय दुमेतिम् दुबुद्धि नास्ति दत्तं नास्ति हुतामित्येवमा- 
दिकाम् ॥ ४७ ॥ 

अग्निदेवत्यं यजुः प्राजापत्या गायत्री । कऋतसत्यश्चब्दाभ्यामा- 
दित्याग्नी विवक्षितो ऋतमादित्यः सत्यमग्निः तादगुभयरूपम- 
ग्निमध्याहरयमीति हषः । तं सत्यमिति पुनर्वचनमाद रथम् ॥ 
का० [ १६, २, १३ } अनद्धापुरुषमीक्षते पूवचद्नि पुरीष्यमिति । 
देवपितृकायविमुखोऽनद्धो पुरुषस्तमध्वयुर्सक्षते अग्निषु ज्वखस्स्वाः 
हवनीयान्ते स्थित इति पुवेवतपदेन लभ्यत इति सूत्राथः ॥ 
आग्नेय यजुः सामगायत्री । पद्राव्यमभ्निमङ्किरसो मुनय इव भरामः 
हमः ॥ का० ( १६, ३, १४) उत्तरत आहवनीयस्योद्धतावीश्षिते 
 सिकतोपकीणं परिरते प्राराद्धारे पिण्डं निद्धात्योषधय इति । 
उखरासम्भरणाथेमुद् घतस्याह वनीयस्योत्तरे पूयैमेव कते परिवते 
आच्छादेतप्रदेशे ओषधय इत्ति मन्जाभ्यां पिण्डं स्थापयति । की- 
दशे प्ररिष्टते उद्धत इतोद्धेखंने अवीक्षिते सिक्ते भ्रग्दिश्रि दारं 



५७४ मन्तमाष्य-वेद्षीपसहिता श्चुह्कयज्चभसंहिता । 

यस्य तादृशे सिकतान्याते एतदो इति सूथः ॥ जिष्टुवयुष्टु- 
भावोषधिदेवत्ये व्यस्यच्निव्यद्धर्चोऽचिदैवतः । दे ओषधयः ! युय- 
मेतमर्चि प्रति मोदध्वमभ्युव्थानादेभिः अरतिहषेयत । कीदरम्चि 

दिवं न्तम् । अ्रास्मिन् प्रदेशे स्थिताः युष्माः युष्मानभिमुखी- 
कृत्य आयन्तमागच्छन्तम् । एवमद्धर्चैनोषधीरुक्राथा्िमाह हे अ- 
भने ! त्वम निषीदन्निविदामानः सन्नोऽस्माकं दुमेति दुवुद्धि नास्ति 
दृत्तं नास्ति हुतमिव्येवमादिकामपजहि अपनय । कि कुवेन् विरहवाः 

सकी अनिय इंतीः अमीवा व्याश्रीश्च व्यस्यन्निरस्यन् नास्ति दय 
अन्नं याभिस्ता अनिराः दरेत्यन्ननाम ( निघ० २, ७, १२ ) अतिः 
बृ्ठयाद्याः ॥ ४७ ॥ 

छर, [ (| (कन 1 (क 1. ओषधयः प्रतिगरमणीत पुष्पवतीः सुपिप्पलाः । 
$ [५ । क । 

अथं वो गभं कत्वियंः प्रत्र सधस्थमासदत् ॥ ४८ ॥ 

ोषधयः । हे ओषधयः एतमर्थं गृहीत । आदरवत्यः 
सत्यः । “पुष्यवतीः घुपिप्पङाः' । पुष्यवच्यः कोभनफलखा 

। 9 क £ {^ 

श भूत्वा । अयं हि वो युष्माकम् गभे ऋचियः तव्यः ऋत- 
व्यः प्राप्रकाङः भरतं पुराणं चार्वतिकम् सधस्थे सहस्थान 
मासीदति ॥ ४८ ॥ 

दे ओषधयः ! एतम प्रतिगृसणीत ग्गीत स्वीकुरु । यूयं 
कीदद्यः पुष्पवतीः वा छन्दसीति ( पा० ६, ९, १०६ ) पृचेसखवण- 
दीधेः पुष्पवत्यः प्रशस्तपुष्पोपेताः । छुपिप्पखःः शोभनं पिप्पलं 
यासां ताः । किञ्च ऋत्वियः क्तव्यः ऋतुः प्राप्तोऽस्य छन्दसि घमू 
इति कालप्राक्तौ घस्परत्ययः कतुकाङानः प्रात्िकारः बो युष्माकं 
गर्भो भूत्वायमश्चिः प्रजनं पुरातनं सधस्थं सदहस्थानं गभेयोभ्यस्थान- ` 
मासदत् आसीदति ॥ ४८ ॥ | 

वि पाजसा पथुना दोष्युचारो बाधस्व द्धिषो 
[^ न । रक्षसो अभींवाः । सुरामेणा बृहतः रामेणि स्यामम्ने- 

रद सुहवस्य प्रणीतौ ॥ ४९ ॥ ष 
अथैनं विष्यति । विपानसा । शीत्ययश्ुपर्गो बाधस््ेतय- ` 
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नेन सवध्यते । षिबाधस्च । पाजसा । पाज इति बर नाष !. 
बेन । पृथुना विस्तीर्णेन । शचोशुचानो रीप्यमानः । द्विषः द 
ष्यात् । रक्षसः । अमीवाः व्याधीन् । एवं प्रत्यक्षं याचा 
अथेदानीं परोक्षी कृत्यारिषपराशशास्ते । सु्मरेणः" सधु- 
शरणस्य बृहतो महतः । शमेणि शरणे । स्याम् भवेयम् अप्रः 
अहं सुहवस्य । स्वाहानस्य । धणीतों भणयने अभ्यनुज्ञायाम् ॥४९॥ 

का० ( १६, ३, १५) वि पाजसेति प्रमुच्यनमजसखेमान्यादाय 
प्रागुदौीचः पशु खतखजति । वि पाजसेति मन्त्रेणेनं पिण्डं कृष्णा- 
जिनबद्धं विखंस्य छागसेमाणि गृहदीत्वाश्वादीनेशानीं दिर परत्युत्- 
सखजतीति सूत्रार्थः ॥ अश्चिदेवत्या शिष्टुबुत्कीरदष्ठा वीत्युपसगो 
याघस्वेत्यनेन सम्बध्यते हे अधे । द्विषः श्न्रन् रक्षसः राक्षसाम् 
अमीवाः व्याधीश्च त्वं विबाधस्व विरोषेण निवत्तेय। कीटरास्त्वं 
पृथुना विस्तीर्णेन पाजसा बलेन शोद्युचानः अत्यन्तं दीप्यमान 
पाज इति बलनाम ( निघ २, ९, २) रोचतयंङन्ताच्छानच्ध- 
त्यथः । पवं ्रव्यक्षमुक्का परोश्चमाह अभ्रे श्रणीतौ प्रणयने अभ्यु 
षायां परिचर्यायां सत्यामहं शमणि शरणे सुखे वा स्यां भवेयं सुखं 
प्राप्युयामित्यथेः । कीडदास्याभ्नेः खुरा्मणः साधुश्चरणस्य शोभनं 
श्रमे सुख यस्मात् स सुमा तस्य । हतः प्रदस्य खुहवस्यसु 

ध (0 

खनाहतिं शक्यस्य । अस्ताङङ उत्तमकवचन स्याम रुपम् ४९॥ 

आपो हि छा मयोसुवध्तान उजं दृघातन । महे 
रणाय चश्चसे । ५० ॥ 

अप उपद्जति । आपो हि । अब्देवत्यास्तिस्रो गायज्यः। 
आपो हि एामयोयुषः । द्वितीये पादे तच्छब्दभ्रवणा यदो- 
ऽध्याहारः कत्तेव्यः । हे आपः या यूयं मयो युवः । मय इति 
पुख नाम सुखेन भावचिच्यः स्थ भवथ सवेप्ाणिनाप् । छ- 
न्दु; परिपूरतिकरो दि शब्दः । ता नः अस्मान् रजे अन्ना 
य दधातन स्थापयत । यशा वयं सवेस्य भोग्यस्य भोक्ता- 
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से भवेम तथा हुरुतेत्यभिप्रायः । महते चरणाय रमणा 

य रमणीयाय चक्षसे दश्षेनाय । अस्मान्दधातनेत्यसुवतेते । 

एतदुक्तं भवति । महच यदशनं परव्रह्मलक्षणं रमणीय त- 

दस्माकं रुतेति । अथवा हि शब्दो यस्मादथं कृत्वा व्याख्या- 

यते नहि वेदपात्रे मनूत्रस्थानामानथक्यमिष्यते सम्भवे सति । 

आपोहि । हे आपः हि यस्मान्पयो युव्ः। तान उजे। ताः 

शब्दस्य पश्चप्यां सन्मतिः । तस्पद्धेतारस्पान् अन्नाय स्था- 

पयत ३ सहते च । रमणीयाय चक्षसे दशेनीयाव ॥ ५० ॥ 
[ क [क 

का०८( १६, ३, १७ ) आपो ह छेत पणकषायपक्रमुदकमासे- 

चति पिण्डे | पलादात्वक्कथिवं जरं पिण्डे ऋक्चयेण क्षिपेदिति 
सूत्राथः ॥ अब्देवतास्तिख्ो गायच्यः सिन्घुद्धीपटष्टाः ! हिराब्द्; 

यवाः प्रसिच्र्थो यस्मादथो वा । है आपः ! या यूयमेव मयोभुवः 
सुखस्य मावयिच्यः स्थ भवथ मयः सुखं भावयन्ति प्रापयन्ति ता 
मयोभुवः यस्मात्कारणान्मयोभुवः स्थेति वा स्नानपानादिहेतुत्वेन 
सुखोत्पादकत्वमपां प्रलिद्धम् तास्तादद्रयो युयं नोऽस्मानूजं रसाय 
मवदीयस्साडुमवा्थं दधातन स्थापयत तप्तनक्तनथनाश्चेति खो. 
प्मध्यमवहुवयनस्य तनवादेशचे दधातनेति रूपम् । यथा वयं स- 
चस्य भोभ्यस्य रसस्य भोक्तारो मवेम तथास्मान् छरुतेति भावः । 
किञ्च महे महते रणाय रमणीयाय चक्षसे दरेनाय चास्मान् दधा- 
तनेत्यनुवसैते महद्रमणीयं दशनं बह्यसाक्चात्कारलक्चषणं वदस्माकं ` 
कुरुत अस्मान् बह्यसाक्ात्कास्योग्यान् ऊुरुतेति मावः ेहिकपार- 
रोकिचछसुख दद॑तेत्युचो मावः । मह पूजायां मद्यते पूज्यत इति मद 
किप्रत्ययः तस्मे महे । रण शब्दे रण्यते स्तूयते सर्वैरिति रणम् त- 
स्मै रणाय । चष्टे प्यति सवे येन इति चश्च; चक्षतरसुन् मत्यः 
तस्मे चक्षसे! यस्मिन् ज्ञाते स्वं विज्ञातं स्यादिति छान्दोग्यश्चुतेः॥५०॥ 

यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न॑ः । उक्ञा- 
तीरि मातरः ॥ ५१॥ ४ 

यादः । यञ्चद्ः युष्माक (शवकतमः शान्ततमः; रस । तस्य । 
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भाजयत भागिनः रुत । इदहेवास्थतान्नः अस्मान् } उश्षतीरि- 
व् । व्च कान्तौ । कतसंप्रसारणस्येतदृपम् । कामयमाना इव 
मातरः मातृक्षब्दः सम्बन्धवचनः यथा कामयमाना मातरः 
पत्रस्य कस्याणं तैस्तेरथैभोजयेयुः एवं भाजयत ॥ ५१ ॥ 

हे आपः ! वो युष्माकं यः शिवतमः शान्ततमः सुखेकदेत् रसो-. 
सास्ति इद्टास्मिन् कमणि इह खोाके वा स्थितान्नोऽस्मान् तस्य स्सस्य 
माजयत भागिनः कुखत तं रसं प्रापयतेत्ि भावः कमणि षष्ठी । तन्न 

दष्ान्तः उश्वातीमातर इव उदरान्ति ता उदात्यः वा छन्दसीति { पार 

६, २, १०६ ) दीधः । वश कान्तौ इत्यस्माच्छद्प्रत्ययान्तादुभितश्वे- 
` ति ॐोए। उश्त्यः कामयमानाः प्रीतियुक्ता मातरो यथा स्वकीय 
स्तन्यरसं बार पाययन्ति तद्त् ॥ ५९१ ॥ | 

तस्घा अरं गसमम को यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
अपो जन्थथा च नः|| ५२॥ 

तस्मा अरम् । अमिति र्ठ छकारस्य रेफर्छन्दसः । 
हे आपः तस्य च रसस्य अधस्तन मन््रयात्वतस्य । षो युष्प 
त्सम्बन्धिनः अरं पयोप्ं “गमाम गच्छाम वयम् । पर्याप 
नाम रसविषये वेवृष्ण्ं सदातृष्ण्यं बा यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
षयो निवाप इच्याद्दात्तः । षष्ट्यर्थे चतुधौ यस्येति सागा- 
नाधिकरण्यातर् । यस्य आहुतिपरिणामभूतस्य क्षयस्य निवा- 
सस्येकदेशेन जिन्वथ जिन्वतिः भ्रीतिकमा । तपयथ । पश्चा 

 हुतिपरिणामक्रमेणेदं ब्रह्मादिस्तम्बपयन्ते जगत् । त्र दै 
आपः जनयथ । नः अस्मान् मोक्दृुखेन । आनजनदैवल 
माश्षास्यते ॥ ५२ ॥ 

अलखामाते प्राप्त रकारस्य रफरङान्द्सः हई आपः! वो युष्मत्स- 

पवान्यनस्तस्य पातत कय ममाय गर्छम पयाप्रिनाभर रसतिष्ये 

तृप्त्य सदावात्तवा तस्म इत चतुथा षष्ठ्यथ । यस्य क्षयाय ज्ञि- 
जिन्वथ श्यो निवास इत्याद्यदात्तत्वाद् श्षयश्चब्देन निकासः श्याये- 
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- ति चतुर्थी षष्ठ्यथ यस्येत्यनेन सामानाधिकरण्यात् श्यस्य निवा- 
सस्य जगतामाधारभूतस्य यस्याह्ुतिदहर्णामभूतश्य रसस्यकदेस्षेन 
यूयं बरह्मादिस्तम्बपयेन्तं जगत् जन्य _ तर्पय जिन्वतिः प्रीति- 
कमो पञ्चाहुतिपरिणामक्रमेणेति भावः । किञ्च हे आपः ! नोऽस्मान् 
तन्न भोक्तृत्वेन जनयथ उत्पादयत आशिषि खोद तद्रसभोक्तृन- 

, स्मान् कुरुतेत्याजनदेबत्वमाशास्थते इति मावः अन्येषामपि ददयत 
शति संहितायां दीधे: ॥ यद्वास्या ऋचो ऽयमथेः यस्य शछयाय श्येन 
निवासेन युयं जिन्वथ प्रीता भवथ तस्मै रसाय तद्धसास्षये वो 
युष्मानरमत्यथं वयं गमाम प्राप्नुमः ! किञ्च हे आपः | यूयं नो- 
ऽस्मान् जनयथ प्रजोतपादनसखमथोन् कुरुथ गच्छतेर्खुङि उत्तमब- 
हुवचनेऽगमामेति रूपम् अडभाव आः बहुलं छन्दसीति ८ पा 

क 

२ ४, ७३ ) शपो दकि रोषि वा रूपस् ॥ ५२ ॥ 

भिः सध्खस्यं पृथिवी भूमिं च ज्योतिषा सदह । 
सुजातं जातद॑दसमयक्ष्मायं त्वा सभ्छजामि चर 
जाभ्यः ॥ ५३ ॥ 

अजलोमेः सैदजति पितरः मेत्री उपरिष्टाद्बृहती । अध्वर्यु 
राह । भित्र; आदित्यः सज्य” एकीकृत्य पृथिवीम् चुरो- 
कान्तारे्षम् भूमिवचनः पृथिवीशब्दः । इह तु धुरोकवचनो 
गरहयते । पृथिवीं दुखोकम् भूमिश्च मां उ्योतिषा अजलरोमैः सह सं 
ल्य मयं प्रयच्छत्विति रषः । अनजस्याभ्रेयत्वात् लोमानि 
अयोतिः शब्देन भणितुं ज्ञक्यन्ते । अहमपि च श्ृदीच्ा स॒जा- 

` तें कल्याणजाते खां नातवेदमं जातपरज्ञानमिमजलललेभाख्यं 
सजामि ` अयक्ष्माय अव्याधित्ाये । प्रजाभ्यः प्रजाना 
मिति संनतिः ॥ ५२ ॥ | 

का० ( १६ ३, १८ ) अजलोमभिः सखृजति मिः सर्खज्ये- 
(करवा [ ति। आजाद्यानि पूव रोमानि गृददीतानि तैः पिण्डं भिश्रयतीति 

सूत्राथः ॥ मित्रदेवत्योपरिष्टाद्श्रहती घ्रयोऽषएटाणोखधवुर्थो दाददशा्णः। 
मिश्रः भादित्यो देवः पृथिवीं दूखोकं भूमि चरमां सत्पिण्डरूपां ज्यो- 
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` तिषाज्ञलोमभिः सह सखज्य एकीकृत्य मद्यमध्वयेषे अरथच्छत्वितिं 

शेषः। पृथिवीशब्दो द्यरखाकान्तरिश्चवाची इह दुरोकवाची ष्यते 
अजस्याग्नेयत्वाञ्ज्योतिःरब्दे नाजखोमान्यु च्यन्ते । अहमपि सुजातं 
शषोभमोत्पन्नं जातवेदसं जातधक्षानमजसखोमाख्यममनि त्वा त्वां स- 
खजामि पिण्डेन योजयामि किमथे प्रजाभ्यः चतुर्थीं षष्ठ्यथ प्र- 
जानामयक्ष्माय यक्ष्मणो रोगस्यामावोऽयश्मं तस्मे रोगाभावाय ॥५३॥ 

रद्राः स्खरल्यं पृथिवीं बहज्ञ्योतिः समीधिरे | 
तेष भानुर्जख इच्छको देवेषु राचते ॥ ५४॥ 

शकरायोरसाद्मचूयैः संषजति । सदाः संखभ्य । अनुष्टु 
्रोदरी। रद्राः संखज्य एकीकरत्यश्चकेरायोरसाश्मचूर्णैः पृथिवीं पाथं 
वं पिण्डम् । ब्ुहन्पहत् । ज्योतिरप्रेरक्षणम्। उषायां समीधिरे । 
संदीपितवन्तः उषस्थमभिसम्बत्सरं धारितवन्तः । तेषामिदानीं 
फलमाह । तेषां सद्राणां भानुदीपैः । अजस्र इत् । नस उपक्षये 
इच्छब्द एवार्थे । अनुपक्षीण एव शुक्रः । शक्रः देवेषु निद्धौरणे- 
सश्रमी । रोचते देदीप्यते ।॥ ५४ ॥ 

का० (१६, ३, १९ ) शकंरायोरसाह््मचूर्ैश रुद्राः स£सृल्येति। 
सृक््मसिकतालोहकिड्पाष्पणवूरणैः पिण्डं मिश्रयतीति सूचा 
रुद्रदेवत्याघुष्टप् । ये रुद्धाः पुधथिषी पाथिवं पिण्डं सज्य शार्क- 
रायोरसादमन्चुे सयोज्य बृहज्ज्योतिः मोटमभ्नि समीधिरे सम्यक 
दीपितवन्तः उखास्थमागन सम्यक् पालितवन्तः। तेषां करमाह। 

तेषां रुद्राणां शुक्रः इद्धो देदीप्यमानोऽजस्लः अनुपक्षीण प्व देवेषु 

मध्ये भाषः दीप्षी सोचते प्रकाश्चत शत् एवार्थः ॥ ५४ ॥ 

| खा वसनो सदेधारेः कमण्यां सूर्दम् । ह 
स्ताभ्यां सुद्धा करत्वा सिनीवाटी कृणोतु ताम् ।॥ ५५ ॥ 

५ £ @ 

तिशभिरवष्टुबभिः सिनीवारयदितिदेवताभेगृदं संयो- 
ति । सेखष्टाम् संसेविताम् । वसुभिः द्दरश्वधीर; बुद्धिमद्धिः 

` धीराम्दोबुद्धिवचनः रो म्वथीयः । कमेण्याम् कर्मेणाया संप- 
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द्यते सा कमण्या तां कप्ण्याम् । मृदं मृत्तिकाम् । हस्ताध्यां पृ 
करा सिनीवाली कृणोतु करोतु ॥ ५५. ॥ 

खछा० (८ ९६, २, २० ) सर्खृष्टासति सयात । ऋक्त्रयणम्ु 

त्पिण्डे खभ्यक मिश्रयति ॥ दे सिनीवारीदेवस्ये वृतीयादेति 

देवत्या तिख्मोऽच॒ष्टुभः । सिमीवाढी चन्द्रकखायुक्तामावास्याभि- 

मानिनी देवता शद हस्ताभ्यां श्रद्ध कोमला रत्वा पुनस्ता शद् 

क्मण्यामुखाक्मयोग्यां कृणोतु कमे सम्पद्यते यया सा कमण्या 

ताम् । कीदशी मृदं धीरैः बुद्धिमद्धिवखमिः स्द्रश्च सखष्टासे 

वितां श्कैसादिभिः संयोजितं वा घीरस्तियषां ते धीसः म 
त्वं रः ॥ ५६॥ 

सिनीवाली संकपदां संङ्करीरा स्वौपशा । सा 
तुभ्धमदिते सद्योखां दधातु हस्तयोः ॥ ५६ ॥ | 

या सिनीवारी सुकपदां । कपर्दः केशसंयमनपरकारः ! 
साधु कें संयमना । वेणिवाकपदेः । सुङकशरा । इरीरो ङ 
ट; । श्षोभनञङटा । स्वोपक्षा । शोभनष्प रेते या सा- 

स्वौपशा । विदग्धो शयनेकरकण्ठदरूजितादिभि्रकसः । सा 
तुभ्यं हे अदिते महि महति । उखां दधातु स्थापयतु हस्तयोः॥ दे 

अदितिरदीना देवमातेति यास्कः ( निरु० ७, २३) हे अदि. 
अदीने देवमातः ! हे महि ! महति ! सा पृवमन्ञोक्ता सिनीं 

वाङी तुभ्यं तव हस्तयोः उखामादघातु स्थापयतु । कीदशी सा 
खुकपदौ कपर्दोऽत्र खीणामुचितः केदौचन्धविन्ञोषः शोभनः कपद्ां 
यस्याः सा कपरी । सुक्करीय सीभिः शुङ्गारथं शिरसि धायं- 
माणं कनकाभरणं कुरः शोभनः कुरीसे यस्याः सा सु्ुरयोय 

सुमुङ्कटा । स्वोपदशा सम्यक् उपदोते शयन कुरते येस्वयवविं- ` 
देष्षस्ते सर्वेऽप्युपश्चाः वेषां समुदं ओपशः शोभनः शयनविदग्धो 
बिरखास्चतुर ओपशशोऽवयवसमुदो यस्याः सा ॥ ५६ 

उखां कृणोतु राच्यं बाहुभ्यामदिंतिधिंया । माता 
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पत्रं यथोपस्थे साग्नि बिंमतौ गये आ ॥ मखस्य. 
शिरोऽसि ॥ ५७ ॥ 

उखां कृणोतु । करोतु शक्या सामर्थ्येन । बाहुभ्याम् अ- 
दितिः पिया बुद्धया च ता सती । साता पुत्रं यथा उपस्थे उ- 
त्सङ्गे । अग्नि विभव धारयतु । गर्भे । आ। आकार आस्म 
नो योग्यां क्रियामाक्षिपति । आधारय । गरभशब्द उखाभ्यन्तर 
वचनः । मृत्यिण्डमादत्ते । मखस्य यज्गस्य शिरोऽपि । आहव- 
नीयो यज्गस्य श्षिरस्तदुधारणादिहापि मरवतेते छक्षणया शिरः 
दाब्दः ॥ ५७ ॥ 

अदितिः शक्त्या सामर््यन धिया बुद्धा च बाहुभ्यां हस्ता- 
भ्याञ्ुखां कृणोतु करोतु । सा उखा कृता सती गभे मध्यभ 
आ समन्तात् अधिं बयत धास्यतु । तन्न इष्टान्तः यथा माता 
जननी उपस्थ उत्सङ्गे पुत्रं बिभतिं तद्वत् ॥ का० ( १६, ३, २३) 
यजमान उखां करोति खृदमदाय मखस्य शिर इति । यजमान 
पल्न्या तत्पिण्डान्मृदमाद्ाय द्ादशाङ्कखिनेस्थानङिखिताषाटसंक्ञ- 
के्कायां रतायां यजमानः पिण्डान्मरदमादाय स्वयमेवोखां कसे- 
ति पकपद्युपश्चे प्रादेशायामविस्तारोध्वौ चतुरस्रां पञ्चपश्चपक्चे रि 

कन् क भागोनवयोर्विश्त्यङ्कुलायामविस्तायामुध्वौ प्रदेरेनेवेति सूत्ाथैः॥ 
खत्पिण्डदेवत्यं यजुः यज्खुगौयत्रीच्छन्दः । हे मरत्पिण्ड ! त्वं 
यक्षस्य रियेऽसि आहवनीयो यक्षस्य शिरस्तदद्धरणदिदापि ल- 
श्चषणया शरःशन्द्ः ॥ ५७ ॥ 

वसवस्त्वा कृण्वन्तु गायच्रेण छन्दसाद्धिरस्वद्- 
ध्रवासि पएथिव्यसि । धारया मिं प्रजा रायस्पोषं 
गौपत्य९ सुवीय्थं; सजातान्यजमानाय ॥ सद्रास्स्व। 
कुण्वन्तुचरेष्टुभन छन्दसाङ्धिरस्वद्ध्रवास्यन्तरिश्षभसि। 
धारया मयिं प्रजा रायस्पोषं मोपत्यस्सवीय्ये स- 
 जातान्यजमानाय । जादित्यास्त्वां कृण्वन्तु जागतेन छ- 
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न्द॑साङ्किरस्वद्धुवारि योरसि । धारया माये प्रजास् 
रायस्पोषं गोपत्य< सुवीय सजातान्यजमानाय ॥ 
विच त्वा देवा वेरवानराः कृण्वन्त्वाचष्टुभेन छन्द 
साङ्किरस्वदृश्चवाणि दिद्याऽसि । धारया मयि प्रजा 
रायस्पोषे मौपत्यर सुवीर्ये सजातान्यजमानाय।५८॥ 

तं प्रथयति । वसवस्त्वा इवन्तु है उखे गायत्रेण च्छन्द्- 
साङ्गिरस्वत् यथाङ्गरसाकृता । यत श चं कृता सती धु- 
वा स्थिरा पृथिवीचा सि अतस्त्वां व्रवीमि धारय स्थाप 
य मयि । यजमानायेति चतुध्यन्त म्पद युपर टच्छरूयते त- 
दिहसप्रम्यन्तं खा योज्यते । सामानाधिकरण्यात् । प्रजां ध- 
नस्य च पुष्टि गोपति त्वं च | शोभनं चर्व्य वीरकमे। 
सजातान् समानजातान् भ्रात्न् । धारयेति सवेघाभिसंवध्यते 
उतरेषु मन्त्रेषु विशेषः शद्रा स्ता अन्तरिक्षम । अदिच्या 
स्त्वा्यो रसि। विवे सवा देवा वेर्वानराः विच्वान्नरयन्ति तार- 
यन्ति वेरवानराः दिशोऽक्तीति ॥ ५८ ॥ 

का०(२द, ३, २३) वस्रवस्त्वेति प्रथयति । यजमानं आनतां 
सृदमुखातलाय प्रदेश्मात्रविपुखां करोतीति सूत्राथैः ॥ उखादेव- 
त्थम् ब्राह्मी अनुष्टुप् । दं उखे ! वसवः देवाचरोषाः गावत्रेण छन्द 
सा कृत्वा अङ्गिरस्वत् अङ्गिरस इव त्वा त्वां कृण्वन्तु छूचेन्तु 

` यथाङ्गिरोभिमुनिभिः कता तद्वत् यतस्त्वं कृता सती श्वा स्थिरा 
पृथिवी चासि अतस्त्वां वच्मि । यजमानायेति चतुर्थीं सप्तम्यर्थे 
मयीति सामानाधिकरण्यात् हे उखे ! मयि यजमाने भ्रजां पु्रा- ` 
दिकां धार्य स्थापय ययः पोषं धनस्य पुटे च धारस्य गोपत्यं 
गोपतित्वं धनस्वामित्वं मयि धारय सुवीयं शोभनं वीर्यं वीरकम 
मयि स्थापय सजातान् समानोद्रोत्पन्नान् मरात्न्मयि घास्य ॥ का० 
( १९ ३ २७ ) अन्तायुन्नोय सचेतः पथम घातुमादघात्ति रुदास्त्वे- ` 

ति \ प्रथमानस्तरं अ्रथिततटस्य प्रान्तान् खवोनूध्वे नीत्वा प्रथमः 
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पिण्डिकामन्तैः सयोजयतीति सुताथः ॥ उखादेवत्यम् आष्यंनु- 
ष्टुप् । हे उखे! रुद्राः बेष्टुभेन छन्दसा त्वां कुवन्तु त्वमन्तरिक्च- 
रूपासीति विदोषः । दषं प्ेवत् ॥ काऽ ( १६, ३, २८) सखंलिप्य 
इ्छक्ष्णं छन्बोत्तरमादित्यास्त्वेति । तामुखां रिथिलश्बुदा लिपएत्वा 
वारिणा मृदुं कृत्वोचरं धातुं द्वितीयपिण्डिकां पुवोपरि योजयतीति 
सूत्राथेः । उखादेवत्यम् ब्रद्मी अनुष्टुप् । आाद्ेत्याः देवा जागतेन 
छन्दसा त्वां कुवन्तु त्वं योरूपासीति बिरोषः । शेषा व्याख्या प्रा 
ची ॥ का० ( १६, ३, २२ ) विवे त्वेति समीकरोति । पूर्बाक्तमानां 
करोतीति सूत्रार्थः ॥ ओखम् ब्राह्मी बृहती । विद्ेनरेनींयन्ते वि- 
इवान्नरान्नयन्ति वा विद्वेषं नराणां सम्बन्धिनो वा विद्वभ्यो नरे. 
भ्यो हिता वा वैदवानयः एवम्भूता विद्वे देवाः हे उखे | त्वां 
कुन्तु आनुष्टुभेन छन्दसा कृत्वा त्वं च दिशो दिररूपासि । शेषं 
पूचेतुख्यम् ॥ ५८ ॥ 

अदित्यै रास्नासि । अदितिष्डटे बिलं गृणातु । 
कत्वाय सा महीमसवां मृण्मयी योनिंयभ्रये पचेभ्यः 
प्रार्यच्छरददिंतिः अपयानिति ॥ ५९ ॥ 

| (5 ७ (५. न [क वितृतीय उत्तरे वर्तिं सवैतः करोति । अदित्यैरास्लासि । 
व्याख्यातम् । बिं गह्णाति । अदितिरदीना देवमाता ते तव 
विस्य मध्यं ग्रमृणातु निदधातु ।. कृषखाय । उष्णिगनुष्टु- 
ज्वा आदित्या या उक्तगुणा अदितिः सा कृताय । च्छे यक्- 
छान्द उपजनम् । कृत्वा । पदीं महतीम् उखाम् । योनिं स्था- 
नस् अघ्रये अग्न्यथेम् पुप्रेभ्यः प्रायच्छत् भादात् श्रपयान् भरप- 
यन्तु । इतिकरणः भ्रयोजनख्यापनाथेः ॥ ५९ ॥ 

का०( १६, ३, ३० ) वित्तीय उत्तरे वर्ति९ स्वतः करोत्य- 
दित्यै सस्नेति । उखोध्वैमानं चेधा विभज्योपरि तृतीयभागे सरवै 

 मष्मयीं मेखलां करोति तङान्मेख छान्तमपि भरतिदिशं चतुद्चै्ीरथे 

स्तनथुक्ताः कुयौदिति सूचार्थैः ॥ रास्नादेवत्यम् यञ्ुगोयत्री । हे 
रेखे ! त्वमद्रित्ये आदितिरूपाया उखाया रास्नां काश्चीगुणस्थानी- 



५५४ मन्बभाष्य-वेददौ पस हिता शुह्यःसंहिकः । 

खाप्ति ॥ का० ( १६; ४, ३) विं गह्णत्यदितिष्ट इति । उखाया रु- 
खमाठभते ॥ उखादेवत्यम् यजुश्ेदती 1 हे उखे ! अदितिः देवमाता 
ते ततव विखमध्यं गभ्णातु गृह्णातु ॥ का० ( १६, ४, ४) इत्वायेति 
निदधाति । पवभुखां निष्पाद्य भूमौ स्थापयतीति सूचा 
थैः ॥ अदितिदेवत्या उष्णिगयुष्टुबूबा उप्णिक्पक्षे तृतीय 
पादश्यतुदंशाणस्तेन द्यधिक्रा अचुष्टुप्पक्षि तृतीयः षडर 
यूह्यः । सा पूर्वोक्ता अदितिः उखां इत्वाय क्त्वो यक इत्वा 
निष्पाद्य पुत्रेभ्यो देवेभ्यः इति वदन्ती प्रायच्छत इति किम् श्न 
पयान् श्रपयन्तु श्रा पाक्ते णिज्ञन्तः । हे पुत्राः ! इमामुखां मवन्तः 
श्रपयन्तु प्रचन्तु इतश्च रोपः परस्मेपदेष्विति अन्तीत्यस्यकार- 
लोपे संयोगान्तलेपे च टेटोऽडारावित्यङागमे श्रपयानिति रूप- 
म् । कीदशीसुखां मदी महतीं विद्यालां सृष्मयीं त्कार्यभू- 
ताम् अश्चये अग्न्यथेमग्नेवा योनि स्थानभूताम् ॥ ५९ ॥ 

{ व पे ध्व [1 ख् ` वसवस्त्वा धूपयन्तु गयच्रेण छरन्दसाङ्किरस्वत् | 
॥ न धू #४# भ ध ॥ (न शद्रार्त्वां धूपयन्तु अष्टमेन छरन्दसाङ्खिरस्वत् । सा- 

दित्थास्त्वां धूपयन्तु जागतेन छन्द्साङ्धिरस्वत् । वि- 
र छि . दषं त्वा देवा चैरवानरा धुपथन्त्वानुष्टुमेन छन्शसा- 

[ (भ । क 6 धू ध श्ल ङ्खस्वत् । इन्द्रस्त्वा धूपयतु । वर्दणस्त्वा धूपयतु | 
 विष्ुस्त्वा धूपयतु ॥ ६० ॥ 

(नवि ५ 4 धू (+ 9 ४ सप्तभिर्वश्कृषिरुखां धूपयति सप्तभिथयुर्भिः भरतिमन्तर् | 
ऋऽ 0 ̂  $ 5१ | 

वसवस्त्वा । उज्वथानि यजूषि ॥ & ० ॥ . 
का० (१६, ४८) सभिरदवशङ्द्धिख्खां धूपयति दक्षिणा- 
कस ५५ क (3 (५. ५ न गन्यादीतैरेकेकेन वसवस्त्वेति परतिमन्म् । दक्षिणाग्नौ प्रदीपैः स- 

पभिरद्वकेण्डेरुखां प्रतिमन्त्रं धूुपयत्यध्वर्युः धूमायमानमेकैकमरव- 
लेण्डमादायैकेकेन मन््रेणोखायां मध्ये बदिख भ्रामयेदिति जूः ॥ 
सत्त य्ुष्युखादेवत्यानि च्रीणि कण्गायञ्यः तुर्यं सामजमती पञ्च- 

४ यं [क १ ५८ ् ~ ५ मसपतमे य छरुष्णिही धष यज्ञरजुष्डुप् । ह उखे ! अष्टौ वसवः गा- 
यन्नम् इन्दसा आज्गग्स इव् स धूपयन्तु अद्वशकु न्येन धूपेन 
व॑ कु ४; + भः इ ५ सस्छुबन्तु । शुद्राः एकादश अणष्डुभेन छन्दसा अङ्षिरस पव त्वां 



एकादशो ऽध्यायः । १९१। कण्डिका । ६१। ५९५५4 

घू० ! आदित्छा जागतेन छन्दसा । वैदवानराः स्ैहिता विके 
देवाः आुष्टुमेन छन्दसा । इन्द्रस्त्वां धूपयतु वरुणो विष्णुश्च । 
रोषं पूववत् गमम् ॥ ६० ॥ 

अदितिष्टरा ढेवी चिद्वदन्यावती पृथिव्याः सध- 
स्थ॑ अङ्किरस्वत् खंनत्ववर । देवानां त्वा पली टंवी- 
धिंरवदेध्यावत्तीः पृथिव्याः सधस्थं अद्कधिरिस्वर्दधतुखे। 
धिषणास्त्वा देकीकिवदेध्यावतीः परशिव्याः सधस्थं 
अङ्खिरस्वद सीन्धताञ्ुखे । वसुच्रीष्टा देवीिदवदेध्या- 
वीः एशिच्याः मध्ये अङ्किरिस्वचक्कपयन्तूखे । ग्ना- 
स्त्वां देवीर्विद्ष्देच्यावतीः पृथिव्याः सधस्थे अङ्धि 
रस्वत्थचन्तृखे । जमथस्त्वाच्छिन्नपत्रा देवीविंखवद्- 
वयावतीः पएूथिच्यःः सधस्थं अङ्किरदवत्पचन्तुखे ॥६१॥ 

अभ्व्यारवभ्रं खनति अदितिष्टरा अदितिस्त्वां देवी विश्व- 
देव्यादती । विश्वेद वैः सहितपृथिन्याः सहस्थाने अङ्गिरा इव 
खनतु । हे अवट दूष । उ्खाप्वदधातु । देवानां त्वा । इत 
उतरं पञ्चसु यजुःषु श्रत्युक्तान्यभिषेयानि व्याख्यायन्ते । 
ओषधयो वै देवानां पल्य दधतु स्थापयतु उखे । अग्निना दीपष- 
यति । धिषणास्त्रास् धिषणा वाचः । अभीन्धताम् । इन्धौ- 
दीप्तौ श्रपयति । वरूबरीषट्र अह्येराजाणि वै देरूत्रयः । तानि 
हि इृणवन्ति । पचतिं द्वाभ्याम् । ग्नाना स्त्वाग्नदहितामग्रे देवः; 
छन्दांसि वेनाः । छन्दोभिरह स्वर्ग छोकं गच्छति ( जनयस्त्वा ! 
नक्षत्राणि वै जनयः। अच्छिन्नपत्राः अनवच्छि्तपत्ताः ॥ ६१ ॥ 

का० (१६, ४, ९.) अभ्या दवभ्रं चतुरस्रं खनत्यदितिष्टति । 
अषाटोखाविदवज्योतिषां पाकाय चतुरस्रं गतेमथ्रया खनतीति 
सूर्थः ॥ अवटदेषत्यम् प्राजापत्या बिष्डुप । है अवट गन्त. ! अ 

` द्ििर्दैवी पृथिव्याः सधस्थे खदस्थाने उयरिभभि त्वा त्वां खनतु 



५५५६ अ्रम्बाष्य-वेदृदीपसदिता शङ्कयज्ञःसाहता। 

अङ्गिप्स इव यथाङ्गिरोभिस्त्वं खातस्तद्त् । काद्य) तः वि 

देव्यावती विद्वेषं देवानां खभूहा विदवदन्यम् तद्धि्वे यस्याः सा 

वेश्वदेव्यवती मन्त्रे सोमाद्वत्यादिना दीधेः सवेदेवेः सहिता 

विष्वेषु देवेषु साधवो विद्वदेव्याः तस्यां सन्तीति वा ॥ का० 

( १६, ४, ११ ) देवानां त्वेत्युखा न्युच्जाम् । अधोमुखामुखामाषाः- 

होत्तरतो गततं स्थापयतीति सूत्राथेः ॥ पञ्च यज्ञप्युखदेवत्यानि द 

प्राजापत्ये चिष्टुमौ । विद्रवदेव्यवतीः विश्वः दवः सादताः दवाना 

पत्नीः देवीः देवपत्न्यो देव्यो दैप्यमाना ओषधयः पराथन्याः सधस्थ 

उपरि अङ्िस्स इव दहेउखे | त्वात्वा दधतु स्थापयन्तु द्वपत्नाश- 

व्देनोषधयः श्रुत्याक्ताः तथाच श्रुतः [ ६, ५, ४, ४ | मोषधयो वे 

देवानां पत्न्य इति ॥ का [ १६५ ४ १२ ] ्रपणनावच्छाद् द्ाक्षणा- 

ग्न्यद्चिना दौपयति धिषणास्त्वेत्ति । उखास्थापनानन्तर विद्वः 

ञ्योतिषस्तूष्णीं श्वभ्रेऽवधाय श्रपणे सवेमाच्छा्यय दश्चिणाभ्चेरानी- 

तेम बहिनोखां दपयतीति सुज्राथेः ॥ विंडवदेवयुक्ता चरषणाः वा 

गभिमानिन्यो देव्यः परथिन्याः उपरर आङ्गरस इवे हे उखं ! त्वा- 

ममीन्धतां खमन्तादीपयन्तु ॥ का० ( १६, ७; ९७ ) वरूजीष्ठतीक्ष- 

माणो जपति । सामथ्यौदुखोपारेस्थश्रपणे छिद्रं कत्वा तेनाखा 

पद्यन् ्ीणि यजुषि जपतीति सूत्राथेः ॥ कगड्हती । बिद्वदेवयुत | 

वरूजयो देव्योऽदोराजचाभिमानिन्यो देवताः परथव्या उपारे आशङ्गर्स 

इव हे उखे ! त्वां श्चपयन्तु पच्यमानतां सम्पाद् यन्तु अहोरात्राणि 

तै वरूजयोऽहोरनरहीद९ सर्व इृतामिति ( ६, ५५४, ६ ) श्वुतेवेरूचि- 

वाब्देनाहोरात्राणि ॥ श्रास्स्वा । सामजगती । छन्दासि ह् वै श्ना 

शछन्दोभिर्दि स्व लोकं गच्छन्तीति ( ६, ५१ ४, ७) श्ुत्चाश्दन 

छन्दासि । विदवदेवयुता श्चा देव्यरछन्दोऽभिमानिन्यो देवताः प 

थिव्या उपरि हे उखे ¡ अङ्गिरस इव त्वा पचन्तु । जनयस्त्वा । ऋ 

कपङ्किः । नक्षत्राणि वे जनय इति ( ६, ५, ४, < ) श्वुतेजेनयो नश्ष- 

भ्राभिमानिन्थो देवताः हे उखे ! त्वां पचन्तु कींटभ्यो जनयः अ- 

च्छिन्नं पत्रं पतनं यासां ताः सन्ततयायिन्यः । रिष स्पष्टम् #॥ ६१ 

मिच्स्प॑ चषेणीधरतोऽवों देवस्य सानसि | चुम्न 

विच्रश्रवस्तमम् । ३२॥ 



पद्कारोऽध्यायः । १९१। कण्डिका । ६३। ५५७ 

आचरति । मित्रस्य चर्षणीधृतः । मैत्री गायत्री । मिज- 
स्यादित्यस्य चषणीधृतः । चषेणयो मनुष्याः तेषां धारणे अ 
धिकृतस्य अवः देवस्य । अवः रक्षणं । सनातनम् पुरातनं पु- 
राणम् दयुम्न च यशः अन्नं वा| चैत्रञ्चवस्नमम् । अतिशयेन 
चाकर्णीयं च वय स्तुम इति वाक्यशेषः । याचेमहीति वा । य- 
द्रा । यस्य मित्रस्य चर्षणीधृतः पालने पुराणमस्ति युम्नं 
चि्श्रवस्तमम् स यजमानस्याभिपरेतम्ं साधयतु ॥ ६२ ॥ 

का० ( १६.,४,१५ ) आचरति मिच्रस्येति । पाकान्तं श्रपणं क्षिप- 
तीति सूज्ार्थः । मिञ्रदेवत्या गायत्री विद्वाभिच्रण्ा । मि्नस्या- 
दित्यस्य अवो रक्षणं दघ्न यदोऽन्ने वा वयं स्तुम इति रषः याचे- 
म॒ह तिवा। कोदशस्य मिस्य चधेणीधरृत् तस्य संहिताया दी- 
धः मचुभ्याणा धारयतु; । दवस्य दाभप्यमाचस्य । कडदमकः सा. 

नसि सनातनं सानसीति पुराणनाम ( निघ० ३, २७, ४) फलदा- 
नीं वा षणु दान इत्यस्य प्रयोगः । कीदशं दन्नं चित्रश्रवस्तम 
चिन विचि्रमनेकषैः श्रयते तच्चितश्चवः श्रु श्रवणेऽस्मात्कमेण्यसुन् 
अतिशयेन चिच्रश्रव इति चिजश्रवस्तममत्यन्तं अवणीयं यशः प्रा 
थेयामेति भावः ॥ ६२ ॥ 

देवस्त्वां सवितोद॑पतु सुपाणिः स्वङ्गुरिः सखंवा- 
इरत रात्यां । अव्यथमाना पृथिव्यामाद्चा दिद आ 
धण।॥६३॥ 

उद्रपति । देवस्त्वा । ब्रहती उखा देवः; ता तलां भवती- 
म्र उद्रपतु प्रकाशी करोतु । सुहस्तः । स्वङ्करिः शोभनाङ्कछिः 1 
रकारस्य रेफश्छान्दसः । सुबाहुः सुनः । उत शक्या अपि 
रक्वा अपि बुद्ध्यति । उत शब्दः समुच्चयाथेः । उद्रमतीस्यमुव- 
तेते । स्वं च सवित्रा उघ्ना सती अव्यथमाना अचछन्ती । पृथि- 

` व्याम आस्थिता आशा दिश विदिशश्च आ पृण आपृरय आ- 
 इुतिरसेन ॥ ६३ ॥ 



५५८ मन्माभ्य-वेददीपसदितः श्ुद्यज्जःसदिता । 

का०( १६, 2, १८ ) उदढधपति श्रपणं देवस्त्वेति । भस्मीभूतं ्र- 
पपद्मुखायाः पराक रोतीति सूचा्थः । सवितदेवत्या इृदती । हे उखे 
सविता देवः रक्तया स्वलामर््यन उत अपि बुच्याच त्वा त्वामु 
दपतु श्रपणच्छादनात् भ्रकारीकसेतु उवश्टब्दाद् श्ुद्धिर्ध्याहा 
या । कौददाः सविता पाणिः शोभनौ पाणी हस्तो यस्य स इुपा- 
णिः । स्वङ्ुरिः शोभना अङ्कख्यः करस्था यस्य स स्वङ्कुलिः रुका- 
रस्य रेफदंछान्दसः । बाहुः राभनौ बाह भुजो यस्य स सखुवाहः 
सणिव्रन्धादुपारमागा बाहुः अधोभागः पाणिः । कार ( १९६, ४, १९. 

२० ) उखासुत्तानां करोत्यव्यथमानेति । श्रपणमपाङ्ृत्याषाट ब- 
ि्निष्कादयोखामुततनाम्रूष्वेश्ुखीं करोतीति सू्ाथः । हे उख | 
सवेरा उदुत्ता सती अव्यथमाना अचरन्ती व्यथामनाप्युवन्ती 
पथेव्यां {स्थता सती त्वमाशाः पाच्यादिषिशः दिश्च आध्चेय्यादि 

क भ 

विदशरच्च आपण आपूर्य आहातरसंनाते रषः ॥ ६२॥ 

उत्थाय ब्रती जवो तिष्ठ श्वा त्वम् । भिकैना 
तं उखां परिद्द्ाम्यभित्या एवा मा भटि॥ ६४ ॥ 

उद्यच्छति । उत्थाय बृहती । पूर्वोऽद्धं उख्य उत्तरो मैत्रः 
एतस्माद्यजनस्थानादुस्थाय । बृहती । महती मव । तत उ 
दुतिष्ठ । वत्त्व । स्वकीये कमेणि । यत स्त्वं धरुवा स्थिरासि 
स्वभावतः । परिष पात्रे करोति। मित्रैतान्त इति । 8 मित्र एतां 
ते तव उखां परिददामि मयच्छामि । किमर्थम् । अभिच्यै अभे- 

४, दनाय । एषा च उखा खया एृदीता सती माभेदि । मा भिद्य 
ताम् | ६४ ॥ 

। कार ( १६ ४, २१-२२ ) उदयच्छत्युत्थायेत्ति पंरियृद्य । दस्ता- 
भ्या्ुखामादाय पाकादृष्वं निष्काशयतीति सुत्राथैः । वृहती पूर्वो- 
ऽधचं उखादेवत्यः उत्तसाधों मित्रदेवत्यः। हे उखे ! त्वभुत्थाचत 
स्मदवराद्वादेरागत्य ब्रहती महतीं भव तत उत्तिष्ठ स्वकर्मणि प्र 
वत्तेस्व यतः त्वं श्वा स्थिरासि स्वभावतः । उकारः १ देषूरणः। 
का०( १६, ४; २२) पच्च फरोति मितां त इति। हस्तग्रहीताप्नु- 



एकदेशो ऽध्यायः । १९1 कण्डिका {६६ । ५५५९. 

शखाभरुत्तरतः पृवंस्थापिते कस्मिंश्ित्पात्रे स्थापयतीति सुत्राथः।* 
ठतो विद्वस्येविषां तुष्णीश्रुद्धपनम् । हे मिच्र सव॑प्राणिहितकारः 
नू देव ! एताक्नुखां ते तव परिददामि परिजाणाय प्रयच्छामे कि- 

शौ 

प थमाभच्य अदन यद्ध न (यततरःमान्तस्तस्य अमदनाय । रघा 

याखा तव्वथा गृहत सताम माद मा मदयत् वदाणां मास्तु॥द८॥ 

व संवस्त्वाच्छन्दन्त् गायत्रेण छन्दसाङद्धिरस्वत् । 
सद्रास्त्वच्छन्दतु चैष्डुमेन छन्द॑साङ्धिरस्वत् । आदि. 
त्यास्त्वाच््न्दन्तर जागतेन छन्द॑स्वाङ्किरस्वत् । विड्वे 
त्वा देवा वैश्वानरा आन्रन्डन्त्वायुष्टुमेन छरन्दसा- 
ङ्धिरस्वत् ॥ ६५ ॥ 

आष्कणात्ते । वसवस्त्वा । निगदव्याख्यातम् ॥ ६५ ॥ 
का० { १६, ४, २३ ) अजापयसावसिश्चति वसखवस्त्वेति प्रति- 

मन्बमिति । चतुमेन्तेश्चतुवीस्मजादुग्धञ्ुखायामवनयतीति सूजा- 
थः | उखादेवस्यानि चत्वार आया ऋग्भायन्री | उखे { वसवः गा- 

यञ्रेण छन्द खद्धिस्ख इव॒ त्वा त्वामाच्छ्न्दन्तु समन्तात्सिश्चन्तु । 
[ककन 

उख्व्छाद्र् ददल्दवमयाः र्शाहद्दः अन सचनाथः । रद्वा: प्राजापत्याः 

य॒ष्टुप् 1 रुद्रास्त्वा छन्दसा चेष्टुभेन आच्छ्न्दन्तु।आदित्याः। कमगा- 
यनी । आदित्याः जगकतीच्छन्दसा त्वां छन्दन्तु । विद्रवे । सामज- 
गता । वदेवानसय स्वाडइता वर्क दृता अचुष्टरुषूखन्दसा त्वा द्ुन्द् 

न्तु । शेषं स्पष्टम् ॥ ६५ ॥ 

आच्तिमग्नि प्रयुजस स्वाहा । मनो अेवाश्चभ्नि 
प्रयुज स्वाहा । चित्तं विज्ञातमग्नि प्युज< स्वाहा । 
काचो विधति प्रयु स्वाहा । प्रजार्पतच्े मर्म 
स्वाहा । अग्नये वैरखवानराय स्वाहां ॥ ६६ ॥ 

आद्भभणानि जुहोति । आकूतिमाग्निमर् । आकवनमाक्र 
तिः । बरं बा आत्मनो धर्मा पनसः पेरणहेतुः । स एवाग्निः 
पयुङ्के कम॑णंःति भयुङ् । स्वाहा सुहुतं । करोमीति व्या- 
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ख्यातम् । नमः स्वस्ति साहा स्वधे स्यादेना उपपदविभक्ति 
शतुर्थी । आश्कत्ये अग्नये प्रयुने स्वाहया । एवद्ुपरितना अ- 
पि मन्त्रा व्याख्येयाः । मनो मेधाम् । मनो पनसः प्रहततिर्मः 
धायाश्च । चितं विज्ञातम् । ततधित्तस्य चिन्तनस्य संस्कार- 
स्य वा विज्ञातस्य पर्ति; । षाचो विधृतिः । ततो वाचो षि 
धारयिताग्निः प्रकाशको भवति । भरजापतये मनवे मन्वन्तर- 
कारिणे अग्नये वैदवानराय विश्वानरपुत्राय ॥ &8& ॥ 

का० ( १६, ४, ३० ) प्राङकतान्योद््रभणानि इत्वा सपा्िका- 
न्याक्रूतिमिति पतिमन््रम् । ̀ एवमुखासम्भरणं समाप्यान्या अपी. 
काः कत्वा प्ाद्गुनामावास्यायां दीक्षां कत्वोदुश्रभणरोमकारे 
प्राृतानि सोमयागे कत्तव्यानि आक्कुत्ये प्रयुजेऽश्ये स्वादत्वादी- 
नि (४ अध्याऽ ७ क० ) पञ्चोदप्रभणानिं इत्वा्चिचयनसम्बन्धी 
नि सक्षौद्प्रमणानि प्रतिमन्ध जुहोतीति सूज्रथेः। सपोदग्रभणसं- 
ज्ञानि लिङ्खोक्तदेबस्यानि ¦ आङ्कूव्ये यज्ञुः पङ्कः । आकूतिरस्मदीयः 
सङ्कख्पो.ऽभ्रिचयनानुष्ठानविषयः तां प्रति प्रयुङ्के भ्ेरयतीति प्रयुक् 
तं सङ्कस्पप्ररकम्चिमुदिदय स्वाहा खुहुतमस्तु आक्रूतिरेवा्चिरिति 
सामानाधिकरण्यं वा । मनः| यज्ुखिष्टुष् । अ्ष्टेयस्परणसाधनं 
मनः श्रुतयोमेन््रतन््रयोधोरणरशाक्तेमेधा तदुभयं भ्रति भयुजं प्रेर- 
कमश्चिमुदिश्य स्वाहा । चित्तम् । यज्ुजंगती । अविक्ञातस्याचुष्टा- 
नस्य ज्ञानसाधनं चित्तं तेन चित्तेनावगतमयुषठानं विज्ञातम् तदु- 
भयं प्रति प्रेरकमभचिमुदिदय सुहुतमस्तु । वाचः । यज्ुजंगती । वा- 
-चो मन्त्रपाडरूपाया विधृतिं विधारणं प्रति प्रयज प्रेरकमभिमुदि- 
दय स्वाहा खुहुतक्निदमस्तु । प्रजापतये । यज्ञुः पङ्कः । मनवे मन्व- 
न्तरकारिणे प्रजापतये प्रजानां पारुकाय स्वाहा । विद्वेषां नसः 
णामचुघ्राहकाय विद्वानरपुत्राय चाञ्नये स्वाहा सडुतमस्तु ॥ ६६ ॥ ` 

विदवों देवस्य नेतुमन्तौ वुरीत सख्यम् । विदो 
सय इषुध्यति युस णीत पुष्यसे स्वाहा ॥ 2७ ॥ 

विश्वो देवस्येति व्याख्यातम् ॥ &७ ॥ 



एकादशोऽध्यायः । ९९ । कण्डिका । ६८। ५६१ 

ऋष्याद्चक्तं व्याख्याता च (४ अध्या० ८ क० ) विद्वो मत्तां स- 
चो मनुष्यो नेतुः फरपरपकस्य देवस्य दानादि मुणयुक्तस्य सवितुः 
ख्यं सखिभावं वुरीत बरणुते प्राधंयते । विद्वः सर्वां जनः राये 
धनाय इषुध्यति देवं प्रा्थेयते । याचा कथे ( निघ ३, १९. 
९४ ) पठितः । किञ्च पुष्यसे पोष्टुं पोषणाय द्यश्ं यशोऽन्न वा वु 
णीत स्वा जनः परार्थयते स्वाहा तस्मे भरेरकाय सखुहुतमस्तु ॥ ६७ ॥ 

मासु भित्था मासु रिषोऽम्बं घष्णु दीरयस्व 
सु । जनिदख्वेद् करिष्यथः || ६८ ॥ 

उखापाहवनीये ऽधिश्रयति । मा सु भित्था इति गायत्रीन्नि- 
ष्टुशूभ्यायुखादेवत्याभ्याम् । अन्निशवेदमिति पाद् आग्नेयश्च | 
दे उखे मा सवं भित्थाः ! भिदिर् विदारणे । भिचस्व । सुका- 
रोऽनथकः । सा च रिषः । रिषतिर्हिसाकमा । मा बिनर्यस्व । ह 
अम्ब अम्बेति योषाया आमन्त्रणम् धृष्णु धृष्ट भरगद्मं वीर्य 
स्व वीरकमं रष्व । अग्निधारणक्षणम् । ङश्च । इत उत्त- 
रम् अग्निश्च खं चडइदं कमं अ।समप्तैः करिष्यथः पचनय् ॥६८॥ 

५० ( १६, ४, ३१ ) दण्डोचछूयणान्तं कत्वाध्वयुयजमानयो- 
रन्यतर उखामाहवनीयेऽधिश्चयति सुञ्जक्ुखायश्णङखायावस्तीणा- 
मन्तरेशणां मा खु भित्था इति लि्ठन्युदडः प्राङ् । ओद्म्रभणहोमा 
नन्तरं दीक्चषणीयाशेषं समाप्य ईष्णाजिनरीक्चादि दण्डोर्डयणा- 
न्तं प्राङ्ृतं कमे कत्वाध्ययुयंजमानो वेक्यानाध्रिमुखः प्राग्वा तिष्ठ- 
नयगद्धयेन समिद्धे आहवनीये उखःमासेपयति ।. कीटशीमुखां सु- 
ञ्जवणनिर्भितं पक्षिनीडं मुञजजकखायः रणनिर्मितं तच्छणङ्कखायस्ता- 
भ्यां मध्ये छादितामादौो शणकुखयेन ततोाऽन्येनेति सूत्रार्थः । उ- 
खादेवत्ये दे माजजीचिष्टुभौ प्रथमायास्तृतीयपादो.ऽभ्िदैवतः। है- 
अम्ब मातः उखे | त्वं सुतरां मा भित्थाः भिन्ना विदीणीमा 
भव इदमाभिन्नत्वं खष्ड् विधेयम् । तथा मा खतरा रिषः रिषति 

 हिसाक्मा मा हसिता मत्र मा विनद्यस्व इदमस्फुटनं सष्डु 

विघरेयस् सर्बत्मना देषीमावो सेदः ठेश्चस्य पृथग्भावः स्फुटनं . त- 
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-दुभयं तच मा भूदित्यथः | क्ञ्चिहं उखे ¡ ष्णु प्रगल्भ यथा छतः 

र वीरयस्व अश्निधारणद्श्चण वारकम ईर । {रर्छं अस्नश्काराः 

त्वं चदमस्मदीय कमे भसमापेः करिष्यथः ॥ ६८ ॥ 

हश््स्व देवि ए्राधिवि स्वस्तय आसुरी माया स्व- 
धयं कति । ष्टं देवेभ्थं इदमस्तु हव्यमरिष्टा त्व. 
मुदि हि यज्ञे गस्भन् ॥ ६९ ॥ 

हस्व देवि । दे उखे हहस्व ददीङ्करु अत्मानम् । हे देवि 
पृथिवि । काय कारणोपचारो वणनाथेः । स्वस्तये अविना 
शाय । कस्मा च्व प्रिदशरुच्यसे । यत आसुरी माया। असुः 
प्राणः । रेफ़ उपजनः । प्राणसंबन्धिनी माया प्रज्ञा । स्वधया 
अन्नन निमित्तभूतेन ताभि । क्रञ्च । जुष्टं भियं देवेभ्यो 
हृतम् इदं हव्यं हवि; अस्तु । त्वसरसादात् । या उ्येऽग्ना 
वाहुतयो हूयन्ते ताः पच्यन्ते । खमपि अरिष्टा अनवखण्डिता 
उदिहि उद्रच्छ । यज्ञे अस्मिन् वत्तेमाने ॥ ६९ ॥ 

कार्य कारणोपचारो वणनाथः हे परथिवि देवि ! मुत्काथेत्वात् 
पुथिवीत्वं मन्तरर्निष्पादितत्वदेवतात्वम् तथाविधे हे उखे ! स्व- 
स्तये यजमानस्य क्षिमाय हस्व दढा भव । कस्माच्वमिदसमच्यसे 

५५ क क 

स्वधयक्षिन नि मेत्तेन त्वमासुरो माया प्राणखम्बन्धिनी प्रज्ञा 
तासि असूनां प्राणानामियमासरी यद्धा असुरसखम्बन्धिनी माया 
सचिन्त्यरचनारूपे चित्र वस्तु भृत्वा यद्वत् परतिभाति तद्त् त्वमपि 
स्तनरचनायुक्ता निष्पन्नासीत्यथेः । किञ्च हे उखे ! इदं हव्यभुख्ये 
ऽग्ना होष्यमाणं देषेभ्यो जुष्ट भ्रियमस्तु त्वत्प्रसादाहेवेभ्यो रोचता- 
भित्यथेः । स्वमपि अरिष्टा अनवखाण्डता सती अस्मिन् यज्ञे ववै. 
माने उदिहि उद्गच्छ उद्गता भव ॥ ६९ 

= दुन सर्पिराखतिः पल्लो होता वरेण्य; । सरंसस्पु 
श्राञअदसुतः॥७०॥ 

उख्यंऽ्ना तरयादरसमिधः भादेशमाक्रीः आदधाति । त्रयो 
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क 
& द्रभिराग्नेयीभिक्रेगिमिः । द्रे गायन्यौ । द्रः सपिराङुतिः 

षो ऽज्मदनीयं यस्य स दृनः । शब्दो हमपयांयः । 
सा्परासुतिः । सपिधेतमासवनं स्थानीयं यस्य स सापिरासु- 
तिः । भ्रत्ः पुराणः । होता देवानामाह्वाता । वरेण्यो वरणी- 
यः । सहसस्पुत्रः । वस्य पुत्रः \ यतो मथ्यमानो जायते त- 
स्मादेवभुच्यते । अदूभुतः अनन्यसमः । य इत्थंभूतो ऽभिः स 
काकं समिधं भक्षयसिति शेषः । नहात्राख्यातं विद्यते न- 
चाख्यातेन विना बाक्यपरिसमाप्निः ॥ ७० ॥ शतम् ॥५००॥ 

का० ( १६, 9, ३३ ) अग्नावारूढे जयोदस्यां प्रदेरामाजी 
समिध आदधाति । (२३५ क०) घतोन्नां कामुकं इवश्न इति । 
आमवापादुखया चह अत भाद्शामतास्न्याद् शसस्याकाः स 

मेधो जदह्योति ताः कमेणाइ घुतकिटन्नां छसुकसमिधमादौ कमुको 
धमनः इति सूत्ाथेः ॥ अग्निदेवत्या गायत्री सोमाहुतिदर्ष्टा | इईद- 
शोऽभ्निः कामुकं समिधं भक्ष्यत्विति शेषः । कीराः दवश्नः पटा- 
रह् दमागमा इत ( अमर २, ४, ५ ) क {चक्तदरवा इका पवाः- 

क्रमदनीयं यस्य स दवन्नः | सर्पिरासुतिः सर्पिद्ेतमासुतिरासंवस्था- 
नीय मादक यस्य सः यद्व सपिराहारत्वेन सूयते प्राश्चिप्यते यस्मिन 
सर्पिरासुतिः । प्रत्नः पुसातनः। होता देवानामाहता । वरेण्यः वरः- 
णीयः सहसो बलस्य पुतः मन्थनहेतुना बलेनोत्पद्यमानत्वात् । अ 
द्भुतः आश्चयेरूपः भनन्यसदहा इत्यथैः ॥ ७० ॥ 

परस्या अधिं संवतोऽ्रा २।॥ अभ्यातर । यत्रा 
हमास् तो २।॥ अव ॥ ७२॥ | 

वैकङ्तीमादधाति । परस्या आपे संवत् इति संग्रामनामसु 
पितम् । संपूरवस्य बरतेगेत्यथस्य । संङ्च्छन्ते चच योधाः | 
परस्याः सम्बन्धिन्याः संवतः अधिसकाशात् । अवरान् अस्म- 
दीयान् अभ्यातर अभ्यागच्छ । ततो यत्र जनपदे अहमस्मि- 
तान् अव पाड्य | तपय वा ॥ ७१॥ 
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का० (१६, ४, ३६) वैकङ्तीं परस्या इति । विकङ्ततरुसः 
मिधं ज॒द्टोतीति सूचाथेः ॥ आग्नेयी गायत्री विरूपदष्ा । इत अ- 
ध्यायान्तमाग्नेय्यः । सवत् शति संप्रामनामसु ( निघ० २, १७ ) 

पठितम् । संपूर्वस्य बनुतेगैत्यथेस्य किप् संचन्वते संगच्छन्ते 
योधा यन्न सा सवत् परस्याः शाञ्चसस्बन्धिन्याः सवतः सभ्रामात् 
अवरानस्मदीयान् जनानम्यातर अभिद्रुखमागच्छ दुःखात्तारयेत्य- 
थः । किञ्च यत्र जनपदे अहमस्मि भवामि तानव पारय तपय 
वा ॥ ७१॥ 

परमस्याः परावतत रोहेदंदव इहागहि । पुरौ 
ष्युः पुराय्रेयोऽग्य त्व तशा शधः ॥ ७२॥ 

ओदुम्बरीमादधाति । परमस्याः । तिल्लोऽदुष्टुभः । परा- 
वत इति दृरनामघ्ु पठितम् परमस्याः परावतः । परमदूरम् 
तस्मात् । हे रोहिदऽव । रोहितोऽगनः हरिते आदित्यस्यति निघ- 
ण्टुः । हे अपरेरश्व । इहं आगहि आमच्छ । यतः त्वं पुरीष्यः 
पशन्याऽस पृरुभ्रयय बहुजनापमरयन्च । अददुम्बर् बहून्यवाक्ञ- 

नानि तयोतदृल्ना सवान्वनस्पतौन् भ्रति पच्यत इति श्रुतिः । 
आगत्यच ह् अभ्रवत्व तर् वनाशय | युधः सम्मप्रान् ॥ ७र॥ 

 का० (१६ ४, ३७ ) ओदुस्बरीं परमस्यां इति । उदुम्बर- 
तरसभिधं तृतीयामाद्धातीति सूज्ाथैः ॥ अनुष्टुबबाख्णिद्छा । 
हे अग्ने ! परमस्याः परावतोऽत्यन्तदूर्देचादिहास्मिन् कर्मणि 
स्वमागहि आगच्छ गच्छतेः शपि दते अनुदात्तोपदेशे मलोपे आ- 
गहीति रूपम् । परावत इति दुरनामसु (निघ २, २६, ५) 

पठितम् । परमाश्चब्दस्य सवेनामत्वमाषेम् परमा उत्ङृष्टातिश- 
यिता या परावत् अतिहूरमित्यथः । आगत्य च शधः सप्रामान् 
तर अत्तिरङ्ग्य शञ्जुम् विनाष्टायेत्यथैः द्याचयोऽतस्तिङ इति दी- 

धेः । कीरश्चस्त्वं रोहेंदश्वः गोदहैतोऽग्नेहरेत आादित्यस्येति 
निधण्टरक्ते ( १: १५) रोहितोऽग्नेरश्वाः रोहितः तत्संक्ञा अर्वा 

यस्य स रोदहिद्ददः। पुरीष्य; परव्यः पुरूप्रियः पुरूणां बहूनां प्रियो 
वद्ुभः ॥ ७२ ॥ 
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यद॑ग्ने कानि-कानि चिदा ते दारूणि जदध्मय- 

सिं । सवै तद॑स्तु ते घृतं तज्जुषस्व यविष्ठ्य ॥ ७३ ॥ 

अरशयु्रक्तामादधाति । यदग्ने । यच्छब्दो दष्पसीत्यनेन 
सेवभ्यते । यदा दध्पसि यदा दध्मः। हे अग्ने तव दारूणे 

(4 (५ [ज निस [९ = (~ क (५ 

काचि चत् चिच्छब्दो ऽनृवृक्लप्रा । याच कानवचादत्याम 

प्रायः । सर्वं तदस्तु ते तव धृतं । तस्जुषस्व । सेवस्व । हे यवि 
य स्वायं यप्रत्ययः । युवत् ।॥ ७३ ॥ 

का० ( १६; ७, ३८ ) अपरश्युञ्कणां यद्ग्न इति । कुठारं विना 
छिन्नां वातादिना भग्नां यक्ियतरुसमिधं चतुर्थीमादघातीति सु- 
भाथे: ॥ दे अचुष्टुमौ जमद्भ्निदृष्टे । अतिष्रायेन युवा यविष्ठः यचि. 
छ एव यविष्टूयः स्वार्थं यतुप्रत्ययः हे यविष्ट्य ! हे युवतम। 
हे अग्ने! कानि कामि चित् यानि कानि दारूणि काषानिते तव 
सक्तम्यथं षष्ठौ त्वयि यत् आदध्मसि आदध्मः आरोपयामः इदन्तो 
मसि तत्सव काष्ठजात ते दथ घृतं घृतवत् प्रियमस्तु तदारु- 
जातं त्वं जुषस्व स्वस्व ॥ ७३ ॥ 

यद्त्युपजिहिंका यद्वम्रो आंतिसपैति । सर्वै तद् 
सतु ते धृतं तज्जुषस्व यविष्ट्य ॥ ७४ ॥ 

अधः शयामादधाति । यदात्ति । तद्धक्षयति काष्ठम् उप- 
मिहिका उपदीपिका । यच्च व्रः वरमीकः अतीत्यतुवर्च- 
ते । सर्वं तदिति व्याख्यातम् ॥ ७४ ॥ 

क० ( १६, ७, ३९ ) अधःश्लयां यदत्तीति । अधो नीचे देशे 
(काद 

शेते तां भूरग्नां समिधं पञ्चमीमाद घाति ॥ उपज्ञिद्धिका उपदीपिकषा 
पिपीलिकासदछः श्ुद्जीवः यदारू अत्ति भक्षयति अधःशायत्वादेव । 
वभ्रो वद्मीकश्च यद्र अतिसपेति अतिन्याप्नोति अतीत्यनुवक्तते 
तत्सव ते ध्रतमस्तु इति पूवेवत् ॥ ७४॥ 

क  अहरहरप्रयावं मरन्तोऽदवययिव तिष्ठ॑ते घासम- 
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[कष् 

-स्तै। रायस्पोदेण सिषा महन्तोऽग्नेमा ते प्रतिवे- 
का रिषाम ॥ ७५ ॥ 

पाछाश्या उरा भवन्ति अहरहः । भिष्टुभों । अस्मिन्म- 
न्रे द्ितीयचतुथपादयोविरोधः । अश्वायेव तिष्ठते घासम- 
समै । अत्र तिष्ठते अस्मे द्रे पदे परोक्षममिं ब्रूतः । तथप्ने मा- 
ते प्रति वेशञारिषामेति । अपरे ते इति प्रत्यक्षमपि वृतः । नच 
वाक्यभेदेनाथः सम्भवति । अतो द्रयोः पादयोालोक्षीगकया 
दस्या व्याख्यायते । अहरहः सततम् अप्रयावमपमत्तम् भर- 
न्तः आहरन्तः अश्वनानि । कथमिव । तदुपमेयो दशयति ¦ 
अश्वायति । अश्वस्येव स्थापयन्तो वयं घासं यवसम् अस्मै त- 
व् | किश्च | रायस्पोषेण । दाक्षणा छक्षणेन धनस्य पोषेण । 
समदन्तः उत्साहयन्तः इषा अन्नेन समदन्तः स्वां हे अश्र । 
मारिषिाम । मा विनश्येम । ते तव प्रतिवेशः प्रातिवेशिकाः । 
र्वदाश्रया इत्यथः ॥ अध्याहारेण वा व्याख्यायते । अहरहः 
अप्रमत्ता आहरन्तो ऽशनामे । पश्च अश्वायेष दत्तं घासं भक्षि- 
तम्र अदितं च अवतिष्ठते भस्म अस्मै अग्नये तदुद्रषन्तः। भ- 
स्मोद्रपनमपि पठितम् अत एवमपि व्याख्यायते । रायस्पो- 
षेण समिषा मदन्त इत्यपि समानम् ॥ ७५॥ 

का० (१६, ४, ४०) पाङाक्चीः प्रत्युचम्रहरिति ! अष्टग्भिः 
प्रत्युचमष्टो पाछाश्ीः भदेशमिताः समिधं उच्येऽग्नावादधातीतिः 
सूत्राथः॥ दे जिष्टुमो नाभानेदिष्ठष््े । हे अग्ने! तत्र प्रतिवेशः 
भ्रातिवेहिकाः प्रत्यासन्नाः व्वदाश्रयाः सन्तो वयं मा रिषाम मा 
हिंसनं पप्नुमः मा विनश्येमेव्यथेः । कि कु्ैन्तः अहस्टः प्रत्यहं 
सन्ततमपरयावमप्रमत्तं यथा तथा अस्मि अग्नये घासं समिद्ूपं 
क्षयं मरन्तः सम्पाद्यन्तः प्रयवणं प्रयाचः यु मिश्रणे घञश्रत्ययः 
नास्ति प्रावः प्रमादो यक््यां क्रियायाम् । तत्न ट्टान्तः अद्वायेकः 



एकादद्ोऽध्यायः । १९१ । कण्डिका } ७६ । ५६७ 

तिष्ठते वजिश्नाखायायवस्थितायादइवाय यथा प्रत्यहमप्रमादेन घासं. 
यच्छन्ति तद्वत् । पुनः किं कुबेन्तः रायः पोषेण धनस्य पुष्ट्या द्- 
क्षिणाटक्षणेन इषा अन्नेन च सम्मदन्तः हषे कुन्तः स्वासुत्ाह- 
यस्त इत्यथः ॥ ७५ ॥ 

1 ॐ ॥ क ५ = 
नाभां एशथेन्याः समिधाने अग्रा गयस्पोषाय बु- 

हते ह॑वामहे । इरम्मदं वुहदुक्थं यजत्रं जतरमर्भरि 
परतंनास्ु सासहिम् ॥ ७६ ॥ 

नाभा पृथिव्या इति । नामों पृथिव्याः । एषाह नाभेः पृ- 
यिष्य यत्रेतत्समिध्यन्ते । समिधाने सदीप्यमाने आहृदनी 
याख्ये अष्टौ । रायस्पोषाय धनस्य पोषाय । बहते महते ॥ 
हवामहे आयामः" । अग्रेयी आधिष्ठात्री देवता तदभिप्रायमेत- 
त्! कथभूतम्निमिस्यत आह । इरम्पदम् । इरया नेन मा 
यति तृप्यति । बृददुक्थं महच्छघ्लम् । यजत्रं यजर्नीयम् 
नेतारं पृतनासु संग्रामेषु । सासहिम् सोढारम् अभिभविता- 
रम् । स। धामने अध्राविति आहषनीयविषयोऽभिश्चब्दः । 
जेतारमभिपधिष्ठात्यागिषिषयः ७६ ॥ 

पषा ह नाभिः प्रथिभ्यै यत्रैष पतत्समिध्यत इति (६, ६, २, ९५ ) 
श्रुतेः पृथिव्या नाभा नामौ विभक्तेसकारः पृथिवीरूपाया उ- 
खाया मध्ये समिधाने दीप्यमाने अग्नौ आहवनीयासख्ये अग्नि तद- 
भिमानिनं देवं वयं हवामहे आह्वयामः किमथ बृहते रायः पोषाय 
श्रोदाय धनपेषणाय । कौडरमग्निम् इरम्पदम् श्रया अन्नेन मा- 
दयति तृप्यति तुष्यतीति इरम्मदस्तम् उम्रम्पशष्येव्यादिना खशि 
निपातः । बददुक्थ बृहन्ति महान्ति उक्थानि शस्ाणि यस्य 
तप्र \ यजत्रं यजनीयम । पृतनासु सश्रमेषु जेतारं जयशीखम् । 
सासहिं सहतेऽभिभवतीति सासहिस्तं शोढारमस्मच्छन्नणममि- 
भवितारम् । अग्नावित्याहवनीयाविषयोऽग्निशब्द्ः जेतारमग्निभि- 
स्यधिष्ठाञजग्निविषयः ॥ ७६ ॥ | 
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थाः सेनां चभीत्व॑रीराव्याधिनीसरणा उत। ये 
स्तेना ये च तस्कश्ास्तास्ते य॒म्रेऽपिंद्धाम्थास्यें ॥ ७७ ॥ 

याः सेनाः अनुष्टुभः पागन्नपतीयायाः । सा तुपरिष्ट 
दूषी । याः सेनाः अभित्वरीः । इण् गतावित्यस्माद्धातोः 
इणनशजसतिम्यः इति रप्मत्ययः । हस्वस्य पिति तीति 
तुमागमे छते टिष्ढाणनिति डीपि एते इत्वरी इति सिद्धम् भ- 
वृति इणः । अभियापेन्यः । अग्याधिनीः । आविध्यन्ति 
याः उगणा उत । उत शब्दोप्यर्थं । अपि च । उदुगरणगणाः 
पृषोदरादिपान् मध्यपपदरोपः । येच स्तेना धरा येच 
तस्कराः । तस्करस्तत्करोति यत्पापकमिति निरुक्ताः । ता 
न्सवोन् ते तव हे अग्ने अपिदधामि पक्षिपापि आस्ये घुखे भ 
क्षणाय ॥ ७७ | 

षडनुष्टुभः। याः काश्चित् परकीयाः सेनाः अभीत्वरीरभीत्यर्थः 
अभियायिन्यः सस्मदाभिमुख्येनागमनन्लीखाः अभियन्ति ता अ- 
भीत्वयः दगानशनिसर्तिभ्यः करबिति करप हस्वस्य पितीति तुभः 
रिडदाणञद्धयसनलित्यादिना डीप् । उतश्चब्दोऽप्यथे उतापि च 
याः सेनाः आव्याधिनीः आ समन्ताद्धिष्यन्ति ताः स्व॑तोऽस्मां- 
स्ताडयन्त्यः । उगणाः उदृभूणगणाः पृष्टोद् सदिपाखानूमध्यमपदलोपः 
उद्यतायुधगणोपेतो बह्ुस्तोमा इत्यथैः । ये च स्तेनाः शुक्राः ये 
नच तस्कयाः प्रकटचोसाः तस्करस्तत्करोति यत् पापकमिति नैरुक्ताः 
( निर० ३, ९४) । दे अग्ने ! तान् पूर्वोक्तान् सनादीन् ते तव 
आस्ये मुखे अपिदघमि प्रक्षिपामि क्षणाय दुष्टान् सवोन् भक्ष 

यथः ॥ ७७ ॥ 

 दध्षटाम्यां मचिम्लूञ्चम्भ्यैस्तस्करां २॥ उत । हुं 
भ्यार स्तेनान् भगवस्तांस्त्वं खाद् सुखादेनान् ॥ ७८ 

दष्रभ्याम् । दशनशीराभ्यां दृदाभ्याम् राक्षसिके इति ये 



एकःाष्दरशोऽध्यायः । ११ कण्डिका । ७९. । ५६९ 

उच्येते ताभ्याम् मलिम्टुन् मलिम्ट् चः उकाः गूढा स्तेनठया म्छो- 
चयन्ति अदद्या भवन्ति जनेकक्षेचये जम््ये स्तस्करान् जम्भा- 
छरति्षमाभ्रेता जभ्याः ताभिः तस्करान् उत अपि । हमुभ्यां 
च हननशीकाभ्यां स्तेनान् हे भगवः हे भवन् महदैशवयेयुक्त । 
तान् चं खादा यथा सुखादिता मवति ॥ ७८ ॥ 

गुप्ताः प्रकरश्चेति दविविधाश्चोरः प्रकटा अपि पुनर््ेविधाः 
अरण्ये माभ च प्रहत्य प्रत्यहमेव पलायमानाः प्रकटः ततोऽप्यति- 
प्रकटा निया प्रमिष्वेवागत्य वन्दीकायः वे अन्न मलिम्हुच उच्य 
न्ते मलं पापाधिक्यमेषासस्तीति मलिनः तथाविधा भृत्वा म्लो- 
चन्ति जने वने वा अदृदया मवन्तीति मचिम्द्ुचः । दन्तपङ्क्ति- 
मध्ये याभ्यां त्तीकष्णदन्ता्यां क्रमुकादिकं भक्ष्यते ते द्रे राश्चसी- 
सक्ष । ततः पुरोवर्तिनो बहिदेदयमाना दन्ता जम्भ्याः जम्मावति- 
माधिता जम्भ्याः । दन्तखीनेतु हनू । दंष्टभ्यां मलिम्दून् पीड 
यित्वा हे भगवः भगवन्महदैश्वर्ययुक्त पूजनीय ! तान् सर्वीन् 
पूर्वोक्तान् खखादितान् खुष्डु खादितान् मक्षितान् पुन्जीत्रन- 
रहिता यथा सवन्ति तथा खाद् मक्षय । खखादितानपेतान् क- 

त्वेति वा ॥ ७८ ॥ 
भ भ | [ क [1 क (| नं 

ये जनेषु मलिम्खव स्तेनासस्तस्करा वनें। ये क- 
७, ५&/ ७५ १ ऋ 

श्व्वचछायवस्तास्ते दधासि जम्भयोः । ७९ ॥ 

जनेषु षलिम्ुचः जनेषु स्तेनासः आलसेरसुक् तस्कराः । 
वने वनाभिताः । ये च ककेषु । नदीपवेतकक्षेषु अधायवः । छ- 
न्द सि परेच्छायामिति वक्तव्यम् इत्यघशचब्दात्क्यच् क्याच्छन्दसी- 
ति उपत्ययः अघं परस्मै इच्छन्तीस्यथायवः तान् तव दधामि 
स्थापयामि जम्भयोः भक्षणाय ॥ ७९ ॥' 

जनेषु भ्रामवर्तिषु ये मलिम्द्ुचः पृकीक्ता वन्द्काराये च वने 
स्तेनासः स्तेनाः आज्सेरखरक््् गुक्षचोखः तस्कराः पकटचोसः 
ये च कक्षेषु नदीपवत गहनेषु अघायवः परेषां पापाभिटाघुका। हे 
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अग्ने ! तान् चटुर्विधास् ते तव जस्भयोः दंषटयोदंधामि स्था 
पयानि भक्चषणायेत्यर्थः । अधं प्ररस्येच्छन्ति ते अघायवः छन्दसि 
परेच्छायामिति वक्तव्यमिति अधदाब्द्ात् क्यच् क््याच्छन्दसीति 
उप्रत्ययः । ७९ ॥ 

यो भस्मभ्थुसरातीयादयश्यं नो देष॑ते जनः । निन्दा- 
` द्यो भरमान् विप्साच्च सकैत मस्मसा इर् ॥८०॥ 

यो अस्मभ्यम् यो मनुष्य अस्मभ्यम् अस्पदथेम् अरा- 
तीयात् । अरातिरिवाचरेत् । अरातिः शदः । यश्चन: अ 
स्मान् द्वेषते देषटेजनः । निन्दयति योऽस्वान् धिषप्साच्च द् 
भ्नोतेः सन्यभ्यासखोपः । दम्मितुभिच्छति यः । तान् तव 
दधामि । सवैमेतच्छनातं भस्मा इर । मस्मसेति शब्दोऽ- 
लुकरणे डाजन्तः । यथा भक्षमाणा भस्पसारब्दं छुवेन्ति त- 
था कूविंत्यथेः ॥ ८० ॥ 

विनि (५ 

पुषे चोरभदा दिताः इदानीं शन्रुमेदा उच्यन्ते । वे चतु 
्धिंधाः अरातयो देषिणो निन्दका जिघांसवश्चेत्ति तत्र दातव्यत्वेन 
प्राप्तं धनंयो न द्द्ाति सोऽरातिः का्थैतेधातं थः करातिस 
द्वेषी वाग्दौजैन्यमात्रं यः कसति स निन्दकः हन्तुकामश्चतुरथः 
तान् अस्नये समपयाते । यो नरः अस्यस्यमस्पद्थं असात्तीयात् 
असातीयति अरातविरिकाचरति अरातित्वमिच्छति आचार इच्छा- 
यां वा क्यचप्रत्ययः । यश्च जनो नोऽस्मान् द्वेषते कार्यनारेना- 

 प्रीतिघ्नुत्पादयति द्विष अभीतौ बहलं छन्दसीति ( पा० २, ४, ७३) 
श्पो दुगभावः । योऽप्यन्योऽस्पाज्नन्द्ात निन्दति चाचा दुःखं 
ददाति । यश्चापरोऽस्मान् धिप्सात् धिप्सति दभ्मितुमिच्छतिं 
जिधांसति दम्भेः सनन्त॑स्य दम्भ इच्चति अभ्पाससेप इकारस्य ¦ 
इतश्च रोपः परस्मेपदेष्विति इकारलोपः टेरोऽडाशपित्ति आ- 
गमोऽयतीयादित्यादिषु भिष्वपि } हे अग्ने! तं सव जनं चतु 

विधं भस्मसा कुर चूर्णी चरित्वा मक्षयव्यथैः भस्मसारब्दो 
डाजन्तो निपातः चवेणजन्यश्च्दाचुकरणवाची ॥ ८० ॥ 
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१, $ क, १ ॐ वसे ॥ < 

सथितं मे जह्य सध्दितं सथ्य वम् । सम 
शिलं श्चच्रं जिष्णु यस्यादमसिमिं पुरोहितः ॥ ८१॥ 

ध क 

परोहितस्यादधाति । संशितं मे ब्रह्म । शो तनूकरणे उ- 
पसगव्यत्ययः ¦ निशितं वीक्ष्णीकरतं मे मम बह्य । निरितं 

१५ ‰ ध (+ अ, ० ^ ५७ च वयम् वीरकमे वम् निहितं च क्षत्रं जिष्णुजेयनस्ची- 
खम् यस्य अह् अस्मि भवामि पुरोहितः ॥ ८१ ॥ 

का० [ १६, ७, ४१--४२ ] उपोत्तमं क्चधियस्फेच्छन्युत्तमां 
पुरोहितस्य । क्क्रिययजमानस्य दादी सद्धितमित्येतापिच्छया 
दधाति पुरोषहितयजमानस्यान्त्याशुदेषाभिवत्येतासिच्छ्या दधाति 
एकादश नित्याः सवसा चामन्ते स्वाहाकारश्चति सूजाथैः ॥ मे 
मदीयं ब्रह्म ब्राह्मण्यं शेखितं सम्यक् तीश्णीकृतं रास्ीयमष्यीवर्तिं 
कृतमित्यथः शो तनूकरणे क्रान्तः । वीयैमिन्द्ियशक्तिः बरं शरी- 
रदाक्तिः तदुभयं संशितं स्वकायेक्षमं कतम् । तथा यस्य क्चत्रस्याहं 
वुरोहितोऽस्मि सवामि तन्मदीय क्ष्रं क्च्रजातं जिष्णु अयनससीखं 
यथा मवति तथा संशित तीवं कतम् ॥ <१॥ 

उन्वां बाह अंतिरशुद्धर्चो अथो बरस । क्िणो- 
मि बह्यणाभिञ्ासुन्रकापि स्यां २॥ अहम् ॥ ८२॥ 

उदेषायू क्षत्रियस्य उदातिरम् उद्धरितवान् असि एषषा 
योदुधृणां वाहू उदरैः उद्रारेतथान् वचैः । अथो अपि चब- 
ठमू । क्षिणोमि च विनाशयामि बरह्मणा पुरोदितसङ्ञन अमि- 
त्रान् । उन्नयामि उद्वमयामि च स्वान् पुत्रपोत्रान् अहम् ॥८२॥ 

एषां स्वकीयानां राजव्राह्यणादीनां मध्ये पङकेकस्य बाहू भुजौ 
उद तिर्धुच्कर्षेण बर्धितवानस्सि तिर्तिर्बदैष्य्थः छोकिकोक्तिरियं 
रोके हि योऽन्यस्मादुत्छृष्टो भवति जना एवं वदन्ति अयं स्वहस्त. 

 मुपरि इततवानिति । वचेः काञ्तिः तामरप्युदतिस्म् अथो अपिच 
वं शरीरशक्तिमुदतिरम् । ब्रह्मणा मन्कसामथ्यैन अमित्रान् श- 
चुन क्षिणोमि श्षाणान् कथेमि । स्वान् स्वकीयान् पुरप्मन् पुत्र 
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पोत्ादीनहसुन्नयामि उत्क प्रापयामि । एवे योदा समिन्मन्तरा 

 ॥ <२॥ 

उअन्नपत्रेऽक्चस्य नो देद्यनमीवस्यं चाद्सणः । प्र-प्र 

दातारं तारिष ऊ नो पेहि द्विपदे चतुष्पद् ॥ ८३ ॥ 

इति माध्यन्दिनीयायां बाजसनेयिसहितार्यां 

एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 

1 9 ती 

सिधमादधाति । अन्नपते । अग्रे अन्नस्य स्वमनः 

अस्मभ्यं देहि अनकवस्य । अमीवा व्याधिः तद्रहितस्य । शरु 

ष्णः । शकपमिति बक नाम । बख्वतः । किञ्च । प्रदा- 

तारन्तारिषः । .अतिशयाथे उपसगोभ्यासः । सहता प्रकषण 

नस्य दातारम् प्रदातारं पर तारिषः प्रवद्धेय । किश्व। उर्जे 

मन्नं नः अस्मभ्य धाह दृह । द्विपद चतुष्पदे । द्विपाद्धयशं 

तुष्पाद्धश्च ॥ ८३ ॥ 

इति उव्वटडृती पन््रभाष्ये एकादशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
न. 1 

का० ( १६, ६, <, ) न्यज्य समिधं बते पत्ते प्र्तेऽन्नपत इत्या 

धानम् । अध्वयुणा बतपयस्ति दत्ते तत्र॒ समिधमभ्यज्य दक्षि 

उख्येऽग्नावादध्यात् प्रत्ते इति वीप्सा पतेवतं सामेदाघधानप्राप्त्यथां 

इति खत्राथ; ॥ आग्नेयी उपरिाद् बृहती अष्टाणत्रिपादा चतुथ 

दवादशाणैः हे अन्नपते !* अन्नस्य पारुक अग्ने ! नोऽस्मभ्यमन्नस्य 

देहि कमणि षष्ठी अन्न प्रयच्छ यद्वान्नस्य स्वमरा दाह । कादरा- 

 स्यान्नस्य अनमीयस्य नास्ति अमीवा व्याधियैन तदनमीवम् तस्य । 
शष्मिणः छुष्ममिति बलनाम ( निध० २ ९ १९१) शुष्म बलं 
वेद्यते यस्मात्तत् द्यभ्मि तस्य । रोगनारकं बटदेत्वन्नं प्रयच्छत्य- 
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थैः । किञ्च दातारं प्रतारिषः अन्नस्य दातारं प्रकर्षेण वश्य परस-- 
मुपोदः पादपूरण इति पादपृर्यै प्रोपसर्गेस्य द्वित्वम् अतिरायार्थं 
वोपसर्गभ्यासः अभ्यासे भूयांसम्थं. मन्यन्त इति यास्कोकतेः 
( निख० १०, ४२) । तृ प्छवनतरणयोः ठेटो मध्यमेकवचनं [सि- 
व्वहुखं ठेरटीति स्िपुप्रत्ययः आधधातुकस्येतीर् छान्दसी धातोः 
वृद्धिः ठेयोऽडायाविति अडागमः इतश्च रोप इति केटः इकारटोपे 
रुत्वविसगौ तारिष इति रूपम् । किञ्च नोऽस्माकं द्विपदे मेष्ये 
पुतादौ चतुष्पदे गवादौ च ऊजमन्नं धेहि धार्य यद्वा दौ पादौ 
यस्य स द्विपात्तस्मै द्विपदे चत्वारः पादौ यस्यसर चतुष्पात् तस्मे 
पादः पत् पादस्य रखोपोऽहस्त्यादिभ्य इति अन्तलोपे पदादेशः 
द्विपदे मयष्याय चतुष्पदे गवादये अन्नं धेहि देहि जातावेकवचनम् 
सर्वेभ्यो नरपद्युभ्योऽश्न देहीत्यथंः ॥ <२॥ 

श्रीमत्महीधरकृते वेददीपे मनोहरे । 
उखादिसमिद्ध्यन्तोऽध्याय एकादश्ोऽगमत् ॥ १९ ॥ 
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त्या द्प्त्या व्यद्यौत् विद्योतते दुत दयोतने व्यत्ययेन रापि दु - 
चः छदिः रूपम् । कीरक्े रुक्मः ददानो दर्यमानः शानचि दा- 
पो दुक् प्रत्यश्चुपलभ्यमानः । किये जनेभ्यः धियं दातुम् । दुमषं 
इुमेषेमनवखण्डितं केनाप्यतिरस्कायं वा मायुः जीवनं ख्चानः रो- 
चत इति ख्चानो वाच्छन् सोचते: शानचि बहुलं छन्दसीति ( पार 
२, ४,७३ ) शपो र् । सोऽ्यमध्िवेयोभिरन्ेः पश्चुपुरोडाशप्रश्च 
तिभिरमरतोऽमस्णघमौ अभवत् । यद्यस्मात् कारणात् यौद्यंखोक- 
वासी देवगण पएनम्िमजनयत् जनितवती । कदरो चौः सुरेताः 
धमे भनं रेतोऽधिरूप यस्याः सा तस्मादश्तत्वं युक्तम् ॥ १ 

नक्लाषासा समनसा विरूपे धपय ते शिशुम 
क सभश्चीची । चावाक्षानां स्क्मो अन्तार्विमौति उेवा 
अभ्रिं वारयन् द्रविणोदाः ॥ २॥ 

दाभ्याम् परि ग्रह्णाति । नक्ताषास्रा । आग्नेयो चिष्टुष्- 
नक्ता रात्रिः । उषा श्देनाहर्च्यते । रात्यहनी । समन- 
सा एकमनस्कं विरूपे ¦ नानारूपे कृष्णा रातिः शुष्षहः | 
धापयेते पाययेते । सायं भातरग्निहोत्ादिभिः कर्मभिः । लि- 
द्य बामिव मातापितरो एकम् अगनिरक्षणम् । समीची 
सम्यगश्चते संशि वा । ये इत्थं भूते ताभ्यां गृह्णामीति शे 
षुः हरन् । जपति । दयावाक्षामा । चावापृथिव्यो यो रक्मः 
रोचनः अन्त भाति अन्तरा दीप्यते तं हरामीति शेषः। 
निदधाति । देवा अभि न्धारयन्द्रषिणोदाः । यमानि देवा 
द्रविणादाः पनदातारो धारितवन्तः तमहं पारयामीति शेषः ॥२॥ 

क{० { १६; ५, ३) परिण्डलाभ्यामिण्ड़ाभ्यामुखां परिशुह्ा- 
ति नक्तोषासेति बतैखाभ्यामुखाःधारणसाघनरूपाम्यामिण्ड़ाभ्या- 
गुखां गृह्णातीति सूज्ाथेः । अधिदेवत्या जिष्टुप कुत्सा अधस 
खाप्रहणे विनियुक्तम् । नक्तोषासा नक्तं च उषाश्च नक्तोषसौ वि- 
अक्ेसकारः संहितायां दीधः नक्तं सच्चिः उषा अहः नक्तोषसौ रा- 
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- बिदिवसी पकमर्चि धापयेते पाययेते सायम्प्रातर्थचिहोत्रादिकम- 
भिः तषैयेते इत्यथः । तञ दुप्तोपमानम् शिष्यं बारं मातापितस- 
विव॥ धेद् पाने हेतुमति चति णिच् आदेच उपदेशेऽशितीति आ- 
कारे अर्विहीत्यादिना ( पा० ७, ३, ३६ ] पुक् । कीडदयौ नकोषसौ 
समनसा समनसौ समाने मनो ययोस्ते एकमनस्के परमेकमत्य- 
युक्ते इत्यथः । विरूपे विलक्षणं रूपं ययोस्ते विरूपे कृष्णा रातिः 

` श्युद्धभदः । समीची सस्यगञ्जतस्ते समीच्यो सभ्यगञ्चने समन्विते 
संदिर्ष्टे वा पृवैसवर्णो बिमकत: ये इत्यम्भूते राच्यहनी ताभ्या 
मिण्डवारूपाभ्यामुखां गृह्णामीति हेष; ॥ का० ( १६; ५, ७) हरति 
द्यावाक्चामेति । आदवनीयोपरिस्थासुखापिव मिण्डवाभ्यामादाय चया- 
वेति पादेनासन्दीं प्रति तां हरतीति सुत्राथेः ॥ द्यावाक्चामा दोश्च 
क्षामा प्रथिवी च धावाक्चामा दिवो याधादेश्ः ध्विभक्तेरोपः यावा- 
पृथिष्योरन्तमेध्ये अन्तरिक्षे च यो रुक्मः रोचमानोऽग्निर्विभाति 
परकाराते तं हरमीति श्ेषः॥ का० ( १६, ५, ५ ) आहवनीयस्य 
पुरस्ताद्वाजासन्दीवद्ाखन्यां चतुरखाङ्खयां रिक्यवत्यामाद्धाति 
देवा अग्निमिति ।. आहवनीयात् पएवदेश्ि भूपो स्थापितायामा- 
खन्द्यामुखां निदधाति देवा इति पादेन उद्ाघ्रासन्दीवदिति भा- 
देहशमाचपाद्यामोदुस्ब्यामरत्निमाज्ाङ्गयां सुञ्ञरल्वा व्युतायामिति ख- 
भ्यते तथा चतुरलाङ्गयां चतुरस्राणि चतुष्कोणानि अङ्गानीषोपर- 
पाद् रूपाणि यस्यास्तस्यां सशिक्यायां चति सूत्राथेः ॥ देवाः दी- 
व्यन्ति व्यवहरन्तीति देवाः प्राणा यजमानस्य एतम धारयन् 
अडभाव अषैः । कीरा देवाः दविणोदाः यागद्धारेण द्रविण 
धनरूपं वरँ ददति प्रयच्छन्तिते । तमहं धास्यामीति रेषः। 

. अर्चि धारयन् द्रविणोदा दत्याहप्राणा वै देवा द्रविणोदा इति 
तेचिरीयश्चुतेदवशब्देन प्राणा उच्यन्ते ॥ २॥ | 

(. 

विरवां श्पाणि प्रतिशुश्चते कविः प्रासावीद् यद्र 
द्विपदे च्ष्पदे । षिनार्कभख्यत् सिता वरेण्योऽनु 
प्रयाणसमषसो विराजति ॥ 

रिक्यपाज्ञं भरतिभुञ्चतो विशा रूपाणि जगती सावित्री । 
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यः [वरान सवाण प्रातद्युश्चत भात्वध्रावि द्रव्यष्नर्पहत्य 
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शावरन्तपः परकाश्यतीत्यैः । कतिः क्रान्तद्शेनः । यथ 
प्ासावीत् पसोति । भद्रं मन्दनीयम् द्विपदे चतुष्पदे । द्विषः- 
दुभ्यशतुष्पादुभ्यश्च । विनाकमसख्यत्सविता बरेण्यः । यश्च 

५ $ ५ (५. ७ 

ठपख्यत् व्रिख्यापयति । नार द्छाकम् सवितः सतस्य भ- 
सदिता वरेण्यः वरणीयः अयुधरवाणद्धुषसो विराजै । स 
सविता उपक्षः प्रयाणं भरगपनमर् अवुपश्चात् षिराजति दीप्यते । 
उषाः सवितुः पुरोगापिनीति सवितुः स्तिः! य इत्थम्भूतः 

[#९ (= ¢ [$ ¢ 
सिता स्राशेक्यं पतद्रुश्चात्वत्यथः ॥ ३॥ 

का० (१६, ५, ६ ) शिक्यपाशं प्रतिञ्ुञ्चते षड्यामं विद्वा 
रूपाणीति । ऊत् ऊर्ध्व यम्यते नियम्यते यस्ते उदयामा रङ्खवः 
षडयामा रज्जव ऊभ्वौकषणहेतयो यस्येदशमाखन्दीस्थं शिकय- 
पार यजमानः कण्डे बध्नातीति सूञा्थः॥ सबिृदेवत्या जगती 
इयावादवरण् । कविः विद्धान् क्रान्तदरेनः । वरेण्यः श्रेष्ठः संचिता 
सर्वस्य प्रसविता सय्थेः विश्वां विद्वानि सवण रूपाणि परति 
मुञ्चते दव्येश्चु प्रतिबध्नाति राच्रितमोऽपहत्य रूपाणि प्रकारा 
यतीत्यथैः । यश्च द्विपदे चतुष्पदे द्विपाद्धयश्चतुस्पाद्भयो सदुष्य- 
पर्वादिस्यो मद्रं कल्याणं स्वस्वव्यवहारमकारानरूपं श्रयः परसा 
वीत् प्रसौति प्रेरयति । यञ्च नाकं स्वर्ग ॒ व्यख्यत् विख्यात्ति 
प्रकारायति अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ् इति च्छेरडः यश्च उसः 
उषःकारुस्य धरयाणं गमनम पश्यात् उषःकाले व्यतीते सति 
विराजति विशेषण दीप्यते । उषाः सवितुः पुसोगामिनीति खतितुः- 
स्तुतिः । ददशः सविता शिक्य पतिश्ुञ्चत्विति शेषः ॥ ३॥ 

[१ १, स् ॥ ® १ € 
 शपणोंऽसि गरुस्मास्विषत्ते शिरो गायं चश्च 
कद्रथन्तरे पल्लौ । स्तोभं जत्मा छन्दा < स्यङ्लनि यङ 

` [ 1 [च # क क # सषि नाभं । साम ते तन्वामटेव्यं यज्ञायाज्ञिचं पुच्छं 
 पिष्णयांः चफाः । सुपणोसिं गर्त्मान् दिवं गच्छ 

५५ 
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डः पत्त | ४॥ 

विष्धत्याभिसन्त्रयवे विकृतिशथतुरवत्ताना । गारत्पती वि. 
पी । सुपर्णोऽसि । सुषतनस्त्वपाक्षे । गरुत्सान् मणवान 
अकनवान् । टत् स्तमः त तव दरः मात्र चुः । बृह् 

रथन्तरे सामनी पक्षी पञ्च विः स्तोमः । आत्मा छन्दास्येक- 
विंशतिरमानि । यजुषि नाम 1 सम ते तमू वामदेव्यम् । यन्ना- 
यत्नियं पुच्छग्र् । धिष्ण्याः अग्नयः दफाः सुस; । यतश खं 
सुपणा गरत्पान् अता तरका त्वामर द्व गच्छस्व; स्व् 

छक, पत्त ॥ २ ॥ 

का० (१६, ५, ७) सिकयं प्राचं प्रगरह्णाति छपर्णोऽसीति 
पिण्डवत् । शिक्यसखहितरुख्याग्नि प्राच्यामूध्य घारयति पिण्डः 
वदित्यूध्वेवाहुः अनेनोख्याग्नेरभिमन्व्रणमप्युक्तं कैश्चिदिति सू- 
आधेः ॥ गरुत्महेवत्या विपहत्बी चक्तुस्वसाना तिः हे अग्ने । 
स्वं शुपणः दतेमनं पणं पतनं यस्य स पश्चिरूपोऽसि पक्ष्याकारेण 
चितत्वात् तच्च द्टान्तः गरुत्मान् गख्डो यथा पश्षिराजस्तद्वत् । 
तश्याकवयवाः कथ्यन्ते जिद् ते तव शिरः स्तोमस्तव शिरःस्था- 
नेयः । मायन्र चक्षुः यद्गायचाख्यं साम॒ तत्तव चक्रुः नेजस्था- 
नीयस् । बु्द्रन्तरे पक्षी वृहद्रथन्तराख्ये सामनी तव पश्चस्थानीये। 
स्तोम आत्मा पञ्चदरा स्तोमस्तवात्सा अन्तःकर्णस्थानीय । 
छन्दांसि अद्खानि गायच्यादीनि एकविक्रातिच्छन्दांसि तव हदया 
धङ्गस्थानीयएनि । यजुषि नाम दषे स्वेत्यादौीनि यजुषि तकं 
नासस्थानत्याने । वामदेव्यं साम प्ते तव तचः श्रीरस्थानीयस् । 
यज्ञायक्षियास्यं साम तव पुच्छं पुच्छस्थानीयम् । धिष्ण्याः 
शफाः दोत्रादि्िष्ण्यस्थिता अग्नयस्तव शफाः खुरस्थानीयाः । 
हे अग्ने { धथभ्मूतस्तवं यतो गरुत्मान् गरड इव सर्पणः पश्चिरूपो 
ऽसि अस्तो दिवमाकारं प्राति गच्छ तत्रापि स्वः स्वर्गलोक प्रा 
 प्नुषि ॥४६॥ 

विष्णोः कमोंऽकि सपा गायन्तं छन्द आरोह 
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युधि शीपतु विक॑मस्व । विष्णोः कमोऽस्पमिमा्िषट - 
शष्श्मं छन्द आरहान्तरिद्िसनल विक्रमस्व । विष्ण 

कमेऽस्यरालतीयतो दभ्ला जानं कछम्ड आरद दिश 

भन विक्मस्व । विष्णोः कमे(ऽसि दाश्रयतो इन्ताल्- 
ष्टुं छन्द जरह दिश्षोऽन शिक्मस्व ॥५॥ 

वेष्णु क्रमान् क्रते । विष्मोः क्रमो भति । विष्णोः यज्गश्याने 
यतः क्रमोऽपि सपत्रहा च शद्धधातकथं अतः गायत्रं छल्द आ- 

रोह पृथिवीमनु विक्रमस्व । समिमारतिहा । अभिमातिरपि 
केनचिह्रुगदिरेषेण र्चुरवाच्यते । अहञ्वन्यत् । अरा 
तीयते हन्ता । अरातिरिवाचरति अरातीयति । अरातिः 

श्चुः । तस्य अरातीयतः शद्रयतो हन्ता । अधस्तनेन व्या- 
ख्यातम् ॥ ५। 

का० ( १६१ ५ ९१) विष्णुक्रमान् । कमते लिष्प््ेशसित्ति प्रः 
मन््मग्न्युदूम्रहणं च तस्पिस्तस्पिर् । विष्णुक्रमसङ्ान् पादन्या- 
सान् करोति ता्पिस्तस्मिन् कमण उख्यरकाग्नेरूपष्यै भ्रहणं का्य- 
मिति सूत्रार्थः ॥ चत्वारि यङष्युख्याभ्निदेक्त्यानि ॐर् दृहतीच्छ- 
स्दस्कानि जीणि चतुथं पाजापत्या इृदती । विष्णुशाब्देनारिनिशच्यते 
सयःस विष्णुध्ःसः सख यः स धज्ञोऽयदेव कव योभ्यमणिनि- 
स्खायायाभिति श्तेः (&, ७, २, ११) । हे प्रथमफादचिन्यास | 
व्व विष्णोः यष्घस्याग्नेः कमोऽसि सपत्नहा खपत्नाम् शान् 
हन्तीति राचुघातकश्च अतौ गाय छन्दः आशरोह अदुभ्राहकत्ञेन ` 
स्वीक्कुरं ठतः पृथिवीमनु विक्रमस्व भूदेवतारूपमिमं परद्र दिरेषेण 
प्राप्नुहि । एवष्घुखरष्यपि मन्त्रेषु योज्यम् । है द्विचीयपादन्यास ! 
स्वं विष्णोः क्रमोऽसि अभिमातिहा अधिमाक्तिघोतकः प्मा या 
तं हन्तीति अष्टम छन्दः स्वीङ्कुर् अन्तारेश्च पदेशं उथप्टुहि । 
हे वतीय पादन्यास ! विष्णोः क्रमोऽसि असतीयतो हन्ता रातिदौर्ज 
न रातिश्पादिदनःधाचस्तमारमन इच्छतीस्यरातीयन् तस्या हन्ता 
विनारकः आगत छन्दः आसह दिवं श्ुलोकमनु धविक्षमस्व 
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-दयुरोकं व्याप्ुहि । हे चतु्थपादन्यास ! त्वं विष्णोः क्रमोऽसि 
राकूयतो हन्ता शाचुत्वहन्दत्वभिच्छति रचयति राच्रूयतीति 
दाद्यन् कयङन्ताच्छटृप्रत्यय उभयत्र तस्य हन्ता आदष्टुमं छन्द 

आरोह । अच चवुरष्वपि पादन्यादधषु यजमान अयत्मानं विष्णुत्वेन 
भावयेत् चतुणा पक्रमाणां परदेशान् पृथिव्यादिरोकरूपत्वेन भाव- 
येत् ॥ का० ( १६, ५, १३) दिशो वीक्षते दिश्ोऽचु विक्रमस्वेति । 
सवौ दिशः पदयतीत्यथेः ॥ यजचुरूष्णिक् । हे अग्ने ! त्वं दिशोऽ 
विक्रमस्व पराच्यादिदिश्यो व्याप्ुहि ॥ ५॥ 

| १९ = (1 
अकन्द्टभ्रि स्लनयचिवव्यीः क्लास रेरिटवीरुधः 
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खस्य । ख्यो उज्ञागो वि दीधिद्धो अख्यद् राद्- 

सी खादना मात्यन्तः॥ ६ ॥ 

र्यवाहुः पद क्िणं गरह्णात्यग्निम् अक्रन्ददग्निः त्रिष्टुप् ! 
अस्याप्रच्यग्निपजेन्यौ कथ्येते । अक्रन्दद् कन्दते विस्पूने- 
ति अग्निः । स्तनयनिवयौ; । चौः शब्देनात्र पजन्य उक्तः 
यथा स्तनयन्पजेन्यः शब्दं करोति एवमग्निः पजेन्यवत् 
शब्दं करोति अथान्यान्यपि पाजेन्यानि रूपाण्यगनेः प्रदर्ये- 

न्ते । क्षामा रेरिदद्रीरधः समञ्जन् क्षासाश्न्देन प्राधेव्युच्य- 
ते। द्वितीयार्थे च परथमा । छिह आस्वादने यथा पर्जन्य उदक . 
भावञुपगच्छन्त्यथं पृथिवीं ठेटि आस्वादयति वीरुधः स- 
सञ्जन् व्याप्तुवन् एवमयमप्निः पृथिवीमत्यथमास्वादयति 
स्वकीणञ्वःरादमूहनोषधीः समञ्गन् । भ्याप्तुवन् । अन्य 
दप्युच्यते । सथो जज्ञानो विदयीगरिद्धो अख्यत् । यथा प 
न्यः ह्च एवाश्ररूपेम जायमानो व्यख्यत् विरूपसमेः ख्या- 
तिना संवध्यते वेन विख्यापयति हि ई इद्धो धारां शतसह 
सैः । गं 

[क 

दे ई इमो निपातौ पादपूरणौ । एवमयमग्निः सुय 

एव उहयमानः इदः सन् इदं सवं विर्यापरयति । अन्यच । 
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आसेदसी भरना भात्यन्तः । यथा पजन्य आभाति भातु 

ना विदरद्रपेण । रोदसी द्यावापृथिव्योरम्तव्यवास्थतः । 

एवपयमधिरामाति भासुना दशैस्त्या वचावापृथिव्यारन्तव्येष्- 
स्थितः । एवमभ्निः प्रज्लन्यवत् स्तूयते ऋषिणा ॥ दे ॥ 

का० (१६, ५, १४ ) पिण्डवत् प्रागुदश्चं प्रगरह्णात्यक्रान्ददग्नि- 

रिति । उऊरध्यैवाहुः पादरध्वमानि गृह्धातीति सुत्राथः॥ अग्निदवत्या 
जिष्टप वत्सधीदृणा । अग्निरकन्दत् छन्दसि दुङ्टृङलिरः 

 (पा० ३ ४, ६) कन्दति विस्पूजेते कर्शः द्यौरेव श्तनयन् 

दाोशाब्दूनाजर पजन्य उक्तः असिध इव स्तनयन् गजयन् शब्द् 

कुवीणः स्तन गद देवशब्दे चुरादिरदृन्तः। मेघसाचम्यैमाह क्षामा 
ररेहत् खपां खुद्धुभिति विमक्तिखोपः क्लामेति पृथिवीनामसु 
( निघ० १, १, ३ ) पठितं क्षामां पृथिवीं रेरिहत् लिह आस्वादने 
यङ्द्ुगन्ताच्छवप्रत्ययः रोफश्छान्दसः अत्यन्तं केढीति ठेकिहत् 
नाभ्यस्ताच्छवुषसिति चुमभावः भूमिमति आस्वादयन् व्याप्ुवन् 
यथा मेधो जरभावं गच्छन्नत्यथं भूमि ठेटि । वीरुधः समञ्जन् 
स्वकीयज्वारखसमूहेन ओषधीव्याप्युवन् । अन्यदप्युच्यते हि य- 
स्मात् जज्ञानः उत्पद्यमानः सन् सद्यः तदानीमेव इद्धः दीप्तश्च 
सन् व्यख्यत् विख्याति अन्तभूतणिजन्तो शेयः श्रुत्या तथा 
व्याख्यातत्वात् विख्यापयति इद् सवे विविधं प्रकारयति । अन्यच्च 
योऽभ्निः रोदसी दखावापरृथिभ्योः अन्तमध्ये भानुना रदिमिना 
स्वयमाभाति समन्तात्परकादत यथा पञञन्यो भानुना विद्यद्रपेण 
यावापृथिव्वोरन्तभात एवमग्निः पजेन्यवत् स्तूयते । देम् निपातः 
पादपूरणे ॥ ६ ॥ 

अभरंऽम्याव्तिन्नमि सा निव॑तस्वायुंवा वचसा 
प्रजया घनेन । सन्या ञे घ्या रय्या पोषेण ॥५७॥ 

इतः प्रभ्रति पञ्चा- अवहरति । अग्ने अभ्यावर्तिभ्निति 
` भरेय्यः। अग्ने अभ्यावर्तिं उष्वैबृहती । हे अग्ने अभ्यावतेन 
कीट  अभिनिवतेस्व मां परति! आघुग वर्च॑सा । अन्नेन । 
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प्रजया घनेन । सन्या । छमेन । पेषया । रय्या । छुवणां 
त्कर्पेण । पोषेण धनपुष्या ॥ ७ ॥ 

फा० ( १६, ५, १५) अवहरत्यण्ने $भ्यावत्तिन्ञिति । ऋक््चतु 
ध्येन चतुचीरमुख्याभ्निमात्मसम्रीपमानयततीत्ति दूजाथेः ॥ अग्नि- 
डेवत्योध्वयहती दादराणेभिपादा । आभि आभसिसुख्यनावत्तितं शी- 
रमस्यास्तीत्यभ्यावतीं तस्लस्वो घनम् अस्मद्भिस्ुखागमनश्ीरु ! 
आभुयदिभिः सह मायामिमां प्रति निववैस्व सीघमागच्छ 
आयुषा जीवनेन वचसा ब्रह्मवचसेन परजया पुत्नादिकाया धनेन 
वसुना सन्या इष्टखाभेन मेधया धारणावत्या कुया रय्या खघ 
ठङ्कारः पोषेण आयुयदौीनां पुष्ट्या ॥ ७ ॥ | 

अग्ने अङ्कखिरः रतं ते सन्त्वाघततः सदं त उषा- 
वृतं; । अधा पोष॑स्थं पोषेण पुनन गषटमाक्र कि पुन्ना 
रथिमाक्यधे ॥ ८ ॥ 

अग्ने अङ्केरः । पहावहती । रै अग्ने अङ्गिरः । अङ्ना 
२सभूत । श्त तव सन्तु अहितः अवतनानं । चतक्ब्दाऽ स 

ख्यातविषयः । सदहस्लं बहनि च उपःवतेनानि सन्तु । अथ 
धै ड क ¢ 

अध समानार्थौ अथैवं भूयो भूयः करणेनावतमानः । पो 
षस्य पोषेण अनवाच्छन्नधनागपन सह पुनः नोऽस्माकं 
नष्टम् न आहाव अगम्य । राय वन पनरागमय । करत् 

मतकमो ।॥ < ॥ 

आ्रेयी महाबृहती एकः पादो दादशार्णश्चत्वासेऽटाणौः। 
अधिरः ! अङ्गिनां रसभरूत ! अङ्गसौषएवशु्त !{ हे अधे! ते ठव 
दावभाश्रतः खन्तु शतसंख्याका आ्न्तिहप्कयः सन्तु । तथाते तख 
सहसखुपाल्रतः सन्तु सहसखसंख्याका उपाच्र्ति्ाक्तयः सन्तु स्व- 
स्येवावत्तनमा्रुत् त्वत्समी पवत्तिनां पुरद्णं द्रऽ्यविशेषाणणं 
चाव्तैन्ुपाडृच्िः अस्मासु स्नेहातिशयेन स्वमपि परनःघुलसावतेस्च 
त्वदीयः पुरूषास्त्वदीयानि च द्रव्याणि पुनष्दुनसवततन्तामिस्छथेः | 
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अधेत्यव्ययमथा्थम् निपातस्य चेति सहिता्यां दीः । अथापि 
रातसद सखसख्यानामाब्च्युपान्रत्िराक्तीनां यः पोषः सम्रुद्धिस्तस्या- 
पि पोषस्यान्यः पोपोऽयुतरक्चादिसंख्याकाभिच्द्धस्तादश्ेन पोषेण 
नोऽस्मादीयं नष्ट धनं पुनभूयोऽपि आकृधि आ्रत्तं कुरु आगमय | 
पुनः भूयोऽपि नोऽस्मदीयं पूवैमस्म्पादितं धनमाकृधि स्थतः 
सम्पादित कुरु करोतिगतिकम श्रुद्यणुपक्ृद्भ्यदछन्दसीति हेर्धिः 
उयत्यये रपो दुक् ॥ ८ ॥ 

पुनेरुज्य नि्वत्तस्व पुनरगन इषायुषा । पुन॑नैः षा- 
त्यध्टसः॥ ९ ॥ 

पुन रूजो । गायत्यौ । एनः पुनरभ्ष्चसो ऽनवच्छेदा्थः 
पुनरपि ऊना दध्यादयुपसेचनेन निवन्तेस्व पुनश्च . हे अग्ने 
दषा अन्नन सह अद्ुपा च सह । किञ्चि पनरव नोऽस्मान् पा 

हि अहसः पापात्सकासात् यथा पूरव रक्षिताः ॥९॥ 
आभ्रय्थो दे गायच््यो !{ हे अभ्रे! व्वभरुजो क्षीसादिस्सन सह 

निव्तस्व पुनरजागच्छ इषा अन्नेन आयुषा जीवेन च सह पुनराग- 
च्छ आगतस्त्वं नोऽस्मान् पुनः इतादहसरः पापात् पाहि रक्ष ॥ ९॥ 

| १.६ ने ॥ मह् रय्या निवत्तस्वागने पिन्व॑स्व धारया । चिदव- 
य॒रन्यां चिद्वतस्परि । १०॥ 

सदह रय्या । सह धनेन निवत्तेस्व । किश्च । हे अग्ने पि. 
न्वस्व पिन्वतिः सेचनाथेः । तां च रयिं सिश्च | व्तोधरया 
अनवीच्छिन्नेधनद्ानिन निवत्तेस्व । पुनः पुनराप्यायस्येत्याभे- 
प्रायः । कथं भूतया रय्या । चिरबप्ट्या विदवतस्परि । प्ा 
भक्षणे सवेजनोपभोग्यया । विश्वतस्परि । स्वतोऽविगतैर- 
थः पूयेमाणया रय्या | १०॥ | 

दे अध्चे ! रय्या धनेन "सह निवसैस्व किञ्च धारया जखघास्यां 
जख्धास्या इष्ठेरूपक्ा विेवतः परि सर्वषां चृणघन्यखतापाष्पा 
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नामुपरि पिन्वस्व सिञ्च बिन्वतिः सचनाथेः । कीडदया धारया 
विस्वपरन्या प्सा मक्चषणे विद्वः प्सायते भक्ष्यते पीयत इति विदव- 
पस्नी तया । यद्धा विदवप्स्न्या सवजनोपमोभ्यया धारया धन- 
धारया स्वेतः परि सर्वेतोऽधिगतेरथैः पूयैमाणया पिन्वस्व सिश्व 
अनवच्छिक्नधनद्निन पुनःपुनराप्याययस्वत्यथेः ॥ १० ॥ 

आ त्वाहाषयन्तरभेश्चैवस्ति्ाविचाचटिः । वि- 
चास्त्वा सवां वाञ्छन्तु मा त्वदाष्रमाधिञ्चरात् ॥ ११॥ 

-उपारततना (नधारयन्नाममन्त्र यत । अलवाहापम् 

वुष्टुभर् आहा रवा यतः दखोकात् । हृज् हरणे । हृतवान् । 
त्वं च । अन्तरभूः । अन्तः नाभ्या उपरि शरीरमध्ये अभूः 
अतो व्रवीषि । धरुवः स्थिरः तिष्ठ । अप्रिचचिः । अपिचछ- 
नरीरः । किश्च विकशषः तां सवाः वाञ्छन्तु । अन्नं तवो 
पतिषटतु सधैम् अन्नं विविडिति श्रुतिः । मा स्वत् त्वत्तो रष 

 जनपदसमूदहः अधिभ्रष्यतु ॥ ११ ॥ 
का०( १६, ५, १६ ) उपरिनाभि धारयच्ना त्वाहापषौमित्यभिम- 

न््रयत इति सूत्राथेः ॥ आग्नेय्यनुष्टुड् धुवदष्टा । हे अग्ने { अहं 
त्वामाहाषेमाहतवान स्मि आङ्पूवश्य हरतेखऊ उत्तमेकवयन- 
म्} त्वं च अन्तरभूः उखामध्ये ऽवस्थितोऽसि । अतिचाचदिर- 
त्यन्तचरुनरहितो धवः स्थिरः सन् तिष्ठ विचरुतीति विचाच- 
लिः यङ्ङन्तादिन् । किश्च सवौ विशः प्रजाः स्वा त्वां वाच्छन्तु 

यद्वा सवौ विद्यः सर्वाण्यन्नानि त्वां वार्छन्तु अन्नानि तवोपः 
तिष्ठन्तु अन्न वे विदादति श्रुतेः ( १६, ७, ३, ७ ) इदं राष्ट 
त्वत् त्वत्तः सकाशान्मा अधि भ्रशत् अयं जनपदस्त्वन्तो नापः 
भ्रश्यतु शून्यो मा भूत् अस्मिन् राज्ये स्थित्वा सवोः प्रजाः पा- 
दीत्यथैः। यद्वा शीत राष्ट मा त्वच्छीसधेभ्रश्यदिति श्तेः (द 
२, ७ ) श्रीः स्वत्तो पा श्नश्यतु श्रद्ध अधः पतने पुपादेत्वाच्च्यै- 
सङ् न माङ्योग इति अडभावः ॥ ९९ ॥ | 

उदुत्तमं वरण पाराभस्मद्वांधमं विम॑ध्यमं अथा- 
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य । अथां वयमादित्य अते तवानगसो अदितये 
स्यामः ॥ १२॥ 

पाञ्चानिमुश्वति । उदुत्तमम् । बरुणी त्रिष्टुप् । उदि- 
त्ययमुपसतगेः श्रथायेत्यनेन सेवध्यते । है वरूण उत्तमं पात 
म् उच्छ्रय । श्रथ दयिते \ इछ्थी कृत्योर्ध्वं नय॒ अस्मत् 
अस्मत्तः अवाधममस् अधमं च पञ्चम् अवाचीनं इथय । 
बि मध्यमम् स्थानस्थितमेव विश्छयय मध्यमम् । अथैवं 
कृते सति वं हे आश्त्य अदितेः पुत्र वरते तव कमोणे वर्त- 
मानाः अनागसः अनपराधाः अदितये अदीनताये स्याप 
भवेम ।॥ १२॥ 

का० ( १६, ५, १७ ) पाश उन्मुस्योदुत्ममिति । रुकपमपाश्षशि- 
कयपान्नो गङादुष्वैमार्गेण निष्काश्षयतीति सूत्राथेः ॥ धरणदेवत्या 
ष्टुप् दयुनःशपडृष्टा । उदित्युपसर्गो ऽव ̀ षि पएतावपि श्रथयेत्यनेन 
सम्बध्यन्ते । टे वरूण ! उतममु्तमाङ्के शिरसि स्थापितं त्वदीयं 
पाश्चमस्मत् अस्मत्तः सकाशात् उत् रथय उत्कृष्य विनाक्षय अथ- 
ममधमङ्के पादप्रदेशो स्थापितं त्वत्पाश्चमवन्रथय सषकृष्यास्मसो 
विनाद्य मभ्यप्र मध्यमप्रदेश्ो स्थितं पाक्षं विश्रथय विष्छेदय श्रथ 
वधे मिरवाण्णिचि हस्वः खोरि मध्यतैकवयने रुपम् भअथायेति संहे. 
तायां दीधद्रछान्वसः । यद्धा भथ यादः खोरि मध्यमैकवचने छ- 
न्दसि शायजपीवि इनाप्रत्ययश्य श्ायजाकेश्े भयायेत्ति रूपम् । अथ 
पाशात्रयविनाश्नन्तरं हे आदित्य अदितिपुत्र ! वरुणः अनागखः 
अनपसयधा निष्पापास्तव चते क्रमेणि व्वप्ानाः सन्तो वयमदितये 
अदीनताये स्याम अखण्डतत्वाय योग्या भक्षे । निपातस्य चेति 
( पार ६, ३, १३६ > दीधः अथा हत्यश्च ॥ १२॥ 

अग्ने बरहन्तुषसाभरष्यौ अंस्थान्तिजरान्वःन्वमसो 
ज्योतिषागात् । भ्निमोचुना स्शंता स्वङ्णा ज जाः 
ता विद्वा सद्यान्यत्राः ॥ १२॥ ५ 
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परदाक्षिण्णान् गह्णाति । अरे । बुष्टन् । त्रिष्टुप् । आदित्या 
तसनोऽगनेः स्तुतिः । य अग्रे उषसां वहन् महान् प्रभावतः ध्वं 

(५ ४ क (५ (क 

अस्थात् स्थितः ॥ यश्च ननिज्मन्वृान् तपस्व, स्तता रत्र 

लक्षणात्तमसः अहरेक्षणेन व्योषा सह अभात् आगतः 
मोऽग्निः भातुना रुशता राचष्णुना । स्वजङ्ः शामनज्नः। आ 

जातो विद्वा सान्या । भा परणे । आ अप्राः आपूरित 
वान् जातः संजातः रिपः विश्वा पद्यानि । इमे वै छोका वि- 
दवासस्नानीति श्रुतिः सवौणि सदनानी प्रत्यक्षहत्तिता।। १३ ॥ 

का० ( १६, ५, १७ ) पिण्डवत्पाग्द्क्षिणा परङ्गात्यमप्रे बृहभिति। 
पुथमन््रेण पाराचुन्मुच्योध्वेवाह्ुसम्नेयीं दिक्च प्रव्युख्यािसुध्व 
धास्यतीति सुत्राथः ॥ अधिदेवत्या अष्टुष् भिवदश्ठा । आदिस्यात्म- 
नाचः स्तुतिः क्रियते । बृहन् प्रभावान्महानयमधिरूुषसामम्रे प्रातःका- 
खानां मुखे ऊध्वो अस्थात्. उर्व: स्थितः यद्धा्चिदोचादौ बोध्यमान 
उच्तिष्ठति ऊर्वी अस्थादित्यन्न प्ररृत्यान्तःपादसव्यपर इति पडः 
पदान्तादतीति सुन्रम्राप्तसरन्ध्यभावः! यश्च तमसो राच्रिङक्चषणाननि- 
जगन्वान्निगेतः सन् ज्योतिषादलेश्षणेनं सह॒ आ अगात् इहागतः 
सोऽधिजत उत्पन्नमात्र पव विद्वा विदवानि सबौणि सद्मानि स्था- 
मानि सवोन् लोकान् आ अध्राः स्वतेजसा सर्वे पूरितवान् भरा पूर. 
ण ङ् पुरषव्यत्ययः इमे वे खोका विद्वा स्श्ानीति श्रुतिः ( ६, 
७, ३, १७ ) । काडशः इशता सश हिसायाम् रुशतीति रुक्न् तेन 
रुशता तमो हिंसता भानुना रङविमिना स्वङ्गः शोभनान्यङ्ानि यस्य 
श्लोभनशरीरः ॥ १३॥ 

„ इभः इएचिषद्रसुरन्तरेश्चसद्धोतां वेदिषदतिः 
थिदुरोणसत् । नृषय॑र सदलसद्चोश्सदव्जा गोजा ऋ 
तजा अंदटिजा कतम् । वहत् ॥ १४ ॥ 

अवहरति । हसः शुधिषदिति । जगती यजुरम्ता । 
बृहदिति यजुः । जगत्या गजगती है माष्टोकानिति श्रुतिः । 
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तथा बृहदिति निदधातीति राजसूये अतिच्छन्दसमित्युक्तम् ! 
व्याख्यातो मन्त्राः ॥ १४॥ 

का० ( १६, ५, १८ ) अवहरति ह {सः श्युश्वेषदिति । उसूयाश्चि- 
मवतारयति ॥ जगती अभिग्रोक्षणे इयमुक्ता यज्चुरम्ता । साञश्भय- 
प्रकरणे दयमतिजगत्युक्ता इह तु जगती अन्ते ब्रहादिति यञ्चः तद्वि 
नियोगमाह का० [ १६, ५, १९. ) आखन्यां कसति श्हदिति यद्ध 
उख्याधिमासन्यां स्थापयतीति सूत्राथः॥ हंस इति मन््रस्तु व्या- 
ख्यातः ( ९०, २४ ) ॥ १४ ॥ 

सीद त्व धातुरस्था उपस्थे विदवान्यम्रे वयुनानि 

विदा । मैनां तपसा मार्विशानिनोचीरन्तरस्यासर् 
शुकल्योति्वि भाहि ॥ १५ ॥ 

उपतिष्ठते सीद् स्वमिति तिषभिरघरेयोभिः । एका ति- 
टप् दरे अनुष्टमौ । सीदं खम् । अवस्थानं डुरु च्छम् अस्या 
उखाया मातुः उपस्थे उत्सङ्गे । विऽवानि सर्वाणि हे अग्ने व- 

` युनानि प्रज्ञानानि बिद्रान् प्रजानन् सवेपदाथेतच्ववेदी सन् | 
किश्च । उखायामवस्थानं वेन् । मैनां तपसा माचिषाभि- 
शोचीः । पा अधिशेचीः पा अआभितापय एनधुखां तपक्षा 
तापेन माचांसिषा ज्वालया । किञ । अन्तः अर्वां मध्ये अ- 
स्या्ुखायायवस्थितं सुक्रज्योतिः शुकयंसाधनं व्योतिः बि 
भाहि विविधं दौप्यस्व ॥ १५ ॥ 

का ( १६, ५, २० ) उपतिष्ठते सीद् त्वयिति । आसन्दीनिधा- 
नानन्वर्मुख्याद्चियुपतिषएते ऋचां भयेणेति सूजाः ॥ अध्िदेषत्या 
तिष्टुप् 1 टे अध्चे ! त्वं मातुः मादुसखमायां अस्या उखायाः उपस्थे 
उत्सङ्ग सीद उपविश्च । कीटश्चस्त्व विदवानि वयुनानि सकम् ्ञा- 
नोधायाम् विद्धाज् जानन् सदपदाथैतस्ववेदी सक्नित्यथैः । किञ्च 
पनाुखं तपस्त सन्तापेन मासिष्योवीः सा सन्तापय आर्चैषां ज्वा- 
रया च साभेशोचीभौ दीपय तपः कार्यमर्धिः कारणं कण भूया 
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स्तापो भवति कारणेन त्वीषद् तदुभयं मा क्रर्वित्यथैः अस्यामुखा- 
यामन्तमध्ये श्ुकज्योतिः निमेभ्रकाश्यः सन् विभाहि विरेषेणं 
दीप्यस्व ॥ ९५ ॥ 

अन्तरं ल्वा त्वसुखायाः सद॑ने स्वे | तस्यास्तव ५ 
हर॑सा तपन् जात॑बेद्ः शिवो सव ॥ १६॥ 

अन्तरग्ने । व्यवाहितपदसषन्धप्रायोऽयं मन्त्रः । हे अ- 
गे यस्या उखायास्त्वमन्तमेध्यतः रुचा दीप्त्या सहितः सदने 
स्वे । स्वकीये स्थाने वतेते । तस्या पव उखायाः खं हरसा 
ञ्योतिषा तपन् । तापे 1 है अग्ने जातवेदाः जातं वेत्तीति जा- 
तवेद स्तत्छंबोधने हे जातवेदः जातय्न्नान । चिवो । भव 
शान्तो भवे ॥ १३ ॥ 

अथिदेवव्ये दे युष्टरुमौ । दे अघने ! त्वमुखलाथा अन्तर्मध्ये स्वे 
सदने स्वकीये स्थाने सुच दीप्त्या युकः सन् सीदेति शेषः । किञ्च 
जातं जातं विन्दतीति जातवेदा वस्य सम्बोधनम् । हे जातवेदः 1 
सवे्च ! जतं वेदो ज्ञानं यस्येति वा जातविक्षान ! तस्या उखायाः 
शिवः कट्पाणकारी शान्तो भव कि छुवैन् हरसा ज्योतिषा तपन् 
प्रतपन् सन् ॥ १६॥ 

शिव मूत्वा मद्यंमग्ने जथो सीद् शिवस्त्वम् । 
शिवाः कत्वा दिशः सोः स्वं योनिमासदः ॥ १७॥ 

शिवो भूत्वा । शान्तो भूत्वा ह्व है अग्ने | अथो अपि 
च । सीद उपविश उखायामर् । श्विवस्त्वम् शिवाः ङृत्वा दिशः 

सवौ खं योनिं स्थानम् इदासद इह आअप्दः आसीद् ॥१७॥ 
हे अग्ने ! मद्यं मदर्थं शिवः शान्तो भूत्वा अथो अनन्तरं शिवः 

खीद सवौत्पना चान्तः सन्ुपविशच । सवो दिशः हिवः रान्ताः 
छृस्वा इदहास्यायुखायां स्व योनिं स्वकीय स्थानमासदः आसीद् 
आमत्योपविश छन्दसि छुङ्रूर्लिट इति (पा ३ ४, ४} 
काडथे छङ्॥ १७॥ . | 
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दिवस्परिं पथमं ज॑ज्ञे अभ्रिरस्भद् दित्यं परि 
जातव॑दाः । त॒ली्ध॑स्यप्सु नृमणा अज॑सखमिन्धान एनं 
जरते स्वाधीः । १८ ॥ 

वात्समेणोपतिष्टते । दिवस्परि । द्रादक्ञग्नेय्यः बिष्टु- 
भः । दिवः परिदिवः सकाशात् प्रथमं यत्ते जातः। आग्निः 
पाणो वे द्िवः प्राणादु वा एष परधममजायतेति श्रुतिः । तं 
जातमाभि प्राणिति प्राणो वा अग्निजोतमेवैनमेतत्सन्तं 
जनयवीत्येतदमभिप्रायम् । अस्मद् द्वितीयं पारनातवेदाः। 
अस्मत् अस्म्तः पुरुषविधात् द्वितीयं जातवेदः जातः यदे- 
नमदो द्वितीयं पुरुषविधो जनयदिति श्रुतिः । सयुखाच 
योनेहस्ताभ्यां वाभिमद्जतेत्ययं । पुरुषविधिः । वतीयं 
मपु । तृतीयं तम् अप्सु व्यवस्थितं नयति । यदेनमद- 
स्तृतीयम्योऽथि जनयदिति श्रुतिः । अथ यो गर्भोऽन्तरा- 
सीर्सोऽभ्िरख्यतेत्येतच्छस्याभिपायम् । देमणा अजस्रम । 
नृषु मनो यस्येति दचमणाः प्रजापतिः अजक्षमनुपक्षीणम् । 
प्रजापति वे नृमणा अभिरजस्च इति श्रुतिः । तृतीय 
मप्स्वन्तव्येवस्थितं जनयति वरमणा अजस्रपमिमिति वा 
क्याथेः । य एवं बहुनन्ममिः तम् इन्धानः आदौीपयन् यज- 
मानः पनम जरते जनयतीति धातोरथान्तरे शातः । स्वा- 
धी; शोभता आहिता धीबद्धि येस्य स स्वाधीः ॥ १८॥ 

का० ( १९, ५, ३१--३२ ) वात्सप्रेण श्च दिवस्परीत्यकादरा- 
भिरवुवाकेनैके । दिवस्परीत्येकादराचन बात्सप्रणोख्यमग्निुप- 
ठेते पके आचाय अ्ुवाकेन द्वादाचचन वदन्तीति सूत्राथं 

आम्नद्वत्या द्वदश्च लष्डटुमा अटन्दनवुज्रवत्तप्रादषछाः । साम्नः 

प्रथमं दिवः परि दिवः सकाशात् जके जातः पराणो वै दिवः 
प्राणादु चा एष प्रथममजायतति श्रतिः ( &,. ७9, ४, ३,) । 
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जातवेदाः अभिः द्वितीयं द्विवीयवास्मस्मत्परि अस्मत्तः सकाश्चात् 
ब्राह्मणो जक्ञे जातः यदेनमदो द्वितीयं पुरुषविधोऽजनयदिति 
श्रतेः (३, ७, ४, ३, ) स मुखाच योने हस्ताभ्यां खग्निमखज- 
तेति च श्तेः स पुरुषविध इत्यथैः । षु मनो यस्थस्र जूमणा 
पू्वेपदाच्चेति णत्वम् । गृमणाः प्रजापतिः अज्घद्धुपश्ठीणम- 
ग्निमप्सु अखेष्वन्तव्येवस्थितं तृतीयं वृतीयवारमजनयन् यदेन- 
मदस्तृतीयमद्म्योऽजनयत् । अथ यो गभौऽन्तयसीत्सोऽभ्निर- 
खज्यत । प्रजापतिँ शूमणा अजश्नोऽग्निरित्यादि श्तयः 
(६ ७, ४, ३) । एषं बहुजन्माभ्निः स्वाधीः शोभना आशिता 
धीचचुद्धियस्य स यजमान एनं बहुजन्मानमग्निमिन्धानो दीपयन् 
जरते जनयति धातोर्थोन्तरे वुचिः ॥ यद्वायम्थैः अग्निः प्रथमं 
दिवः परि द्युरोकस्योपरि अशे सुयेरूपेणोत्पल्लः । अस्मत् परि अ- 
स्मदीयमयुष्यरोकस्योपरि जातवेदाः द्वितीयं जके परसिद्धवन्हिरू- 
पेण दिती जन्म प्रा्चवान् । अण्सु सुद वतीय जश्च वडवानर- 
स्पेण वृतीयवारमुत्पन्नः । अज्ञं भिष्वपि जन्मङ्ु सुमणा सषु मनो 
यस्व यजमानेष्वनुग्रहबुद्धियुकतः पएनमीदश्चमग्निमिन्धानः पुरोडा- 
शादिना दीपयन् स्वाघीः स्वायत्तचिन्तो यजमाना जरसे ज्यते 
जसपर्यन्तं परिचरतीत्यथेः ॥ १८ ॥ 

विद्याते अग्रे धा चथाणिं छखिष्ला ठे घाद बि- 
भता पुरुत्रा । विद्या ते नामं परम गृहा यद्धिद्यात- 
सुत्यं यतं आजगन्थ ॥ १९ ॥ 

विद्माते । विद्मः जा्नीपः विञ्रा चचोऽतस्तिङः इति दी- 
धैत्वम् । ते तव हे अपने । त्रेधा त्यागि । त्रिधा भाविभक्तानि 
अणि रूपाणि अमिवायुघरुयोख्याणि । विद्नाते घाम ! धा- 
मानि त्रीणि भवन्ति स्थानानि नापानि जन्मानीति च ज- 

= न्पान्यत्रामित्रेतानि । धामानि जन्मानि आहवनीयगाहप- 
त्यदक्चिणारन्यतिपणीतपिष्ण्यप्रभतीनि । विरता विहता 
पुरुत्रा बहुरूपाणि । विजानीमश्च तव नाम॒ परभयु्छृष्टम् गु- 
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हायामिव यद्रयवस्थितम् । यविष्य इति वा । अस्य तन्नाम 
परि्ातयरुत्तम् । विजानीयश्च तद्चुत्छन्दनमवूपं प्रथममवस्थानं 
यतस्त्वम् आजगन्थ आयतवानसि हे अपरे ॥ १९ ॥ 

हे अग्ने }! यानि पू्स्मिन् मन्त्रे दिवस्परीत्यादिना अधा 
स्वङूपाण्युक्तानि सदिस्याग्निवडवानठरूपाणि तानि त्रयाणि जि- 
सस्याकानि ते तव सखम्बन्धानिं रूपाणि वयं विद्म जानामः श्य. 
चोऽतस्तिङ इति संहितायां दीधेः विदो ख्यो वेति मसो 
मष्दिशः । यद्ध त्रेधा विमक्तानिं जयाणि चीणि ते तव रूपाणि 
अग्निवायुसूयोख्यानि चयं विद्य | किश्च ते तव सम्बन्धीनि 
पुरत्रा बहुषु प्रदेशेषु गाहपत्याहवनीयास्वाहायेपचनाग्नी धीय- 
रूपेषु विश्वता विह्धतानि धाम धामानि स्थानानि अपि वयं 
विश्च विभ्तति चिभक्तेसकारः धामिव्यज्न विभक्तिलोपः किञ्च ते 
तव परमसुवरृष्ं गृहा खप्मीलोपः गुहायां यद्वावस्थितं गो- 
प्य यविष्ठ शत्यादि मन्त्रप्रसिद्धं नाम यदस्ति तदपि विद्य । 
किञ्च यत उत्छात् अच्रूपाद् स्थानास्वमाजगन्थ वैद्यत- 
स्पणागेतोऽसि तमुत्ससुत्स्यन्दनजलरूपं स्थानं घय विद । 
गमेछिट् ॥ १९ ॥ 

समुद त्वां नृमणा अपस्वन्तनैचक्षां हेधे डिवो अ- 
ग्न ऊध॑न् । तृतीये त्वा रज॑सि तस्थिवा <खमपाशपस्थे 
महिषा अवधेन् ॥ २०॥ 

सथुद्रच्वा । हे अधन सथयुद्र खा चखा पूवे व्तपान सेमणाः 

प्रजापतिः इषे दौपयांचकार । सोऽपोऽषजतेत्युपक्रम्य तस्मा 

दभिदेवै तमभ्रिरित्याचक्षते इत्येतदमिप्रायस् । अश्वन्त 
 चक्षा ईषे । अप्स्वन्तवेतमानं ठवचक्षा प्रजापतिरेव श्ये आदी 

पित्तवान् । तमद्य उपो दाखप्ं पुष्करपर्णं विबेदेत्यादि श्रु 
ति रशुदढ्धाटिता । दिषो अमर उन् । दयुरोकस्य ऊधति म- 
होदके भदे आदित्यात्मना टदृचक्षा एव इषे । तृतीये चा 
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रजसि च सां बुखोके आदिस्यात्पना स्थितवन्तम् अपाम् 
उपस्थे उत्सङ्क नाभ्यानामपां पध्ये व्यवस्थितम् महिषाः म 
हान्तः प्राणाः अवर्धन् वरदध्ांचक्कुः । भाणो वै महिषा इत्यादि 
शरुतिः ॥ २०॥ 

` हे अघने! षु मनो यस्यासो नृमणाः प्रजापतिः खमुद्रे वडवा 
नररूपेण तस्थिवांसं वत्तेमानं त्वा त्वार्माधे दौपयाञ्चकार हइन्धि- 
भवतिभ्यां चेति (क#चखान्नखोपः। वृचक्षाः बुषु परत्छु पुरुषस च- 

क ह 

छे मन्त्रान् विस्पष्टं वक्तीति नुचक्चाः प्रजापतिः अम्र बृष्टिरूपासु 
अन्तमेध्ये विद्धष्टपेण स्थितं त्वामीधे दीपितवान् । तथा दिवः 
दुराकस्य ऊधः स्थानीये तृतीये समुद्वबृष्ट्पेक्षया तृतीयस्थाने 
रजसे रञ्जनात्मके तेजोमण्डरे आदित्यात्सना तस्थिवांसं त्वां चच- 
क्षा एव देधे । किञ्च महिषाः महान्तः प्राणा भपामुपस्थे उत्सङ्गे ना- 
व्यानामपां मध्ये स्थितं त्वामवधन् छन्दस्युभयथति (पा ३ 
४, ११ ७ ) शाप आधंधातुकत्वाण्णिकोपः । पाणा वे मदिषा इति 
( ६, ७, ४, ५ ) ॥ श्रुतिः ॥ २० ॥ 

अकन्ददाभे स्तनयति यीः क्षामा ररिदद्टीरुधः 
समखन । सव्यो जज्ञानो षि हीषथिद्धो अख्यदा रोदसी 
सानुना मात्यन्तः।॥ २१॥ 

 अक्रम्द्दभ्भिरिति व्याख्यातम् ॥ २१ ॥ 
ध्याख्याता ( ६ कऽ )॥२९२॥ 

शरीणामुदारो धरुणो, रथीणां मंनीषाणां परप॑णः 
सोम॑गोपाः । वसुः मनुः सरसो अप्सु राजा विमा- 
व्यग्रं उषसामिधानः ॥ २२॥ 

 श्रीणाघ्ुदारः \ श्रीणां रक्ष्मीणायुदारोऽत्यथं दाता धर- 
णो रयीणाम् 1 च धनानाम्र् ¦! मर्मषाणाम् परपिणः कथिद्धन- 
वानपि भवति नतु दाता | अयं तु मनसा एषितानां कपानां 
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पपयिता । स्ञामगोपाः । पिष्णा अग्नयः सोयं गोपायन्ति त- 
द्भिपरायमेतत् । सोमिनो वा गोपायति । वसुः वासिता | 
यद्रा वसुः धनमेवाधेः । यथान्यानि धनान्युपकारं बे 
न्ति शयनासनगवादीनि एवमयमप्युपकरोति भूतानां ता- 
पपाकप्रकारैः अतो वसुः । सूनुः सहसः । पूत्रो वशस्य । 
मथ्यमानो जायते तस्मादेवद्ुच्यते । अषप राजा । अस्स्व 
वस्थितो वरुणात्ना राजा । तथा चोक्तम् । त्वमधरे वर्णां 
जायसे यदिति विभाव्यग्र उषसाम् । आदित्यात्मना | इन्धा- 
नः इन्धी दीघर । दीप्यमानः । यद्रा । उषःकाटेऽ्रीनां शादु 
ष्करणं क्रियते तदमिपायमेतत् ॥ २२ ॥ 

क" ^. 

एवंबिधोऽ्चिर्विमाति विश्चेषेण मासते । कीदश्चः श्रीणां गवा- 
दवादिसम्पद्ामुदारः अत्थं दाता उदारो दातृमहतोरिति को- 
शाः ( मेदिनी० रान्तघ० ११८ ) रयीणां धनानां धरूणो धारयि. 
ता । मनीषाणां मनसा इषितानामभिखूषितानां प्रापिणः प्रकषैणा- 
पयता । सोमगोपाः सौमं गोपायतीति यजमानकन्तुकसेमयाग- 
स्य रक्षिता । वसुः सर्व॑स्य निवासहेतुः वासयतीति षश्ः यद्का व- 
खः धनरूपः यथान्यानि शायनासनरथादिधनान्युपकुकेान्ति तथा 
यमपि तापपाकप्रकाद्जनानामुपक्रत्ता अतो वसुः । सहसः सू- 
खः बस्य मन्थनवेगरूपस्य पुतः यतो मथ्यभ्रानो जायतेऽत एवः 
मुच्चते अप्सु राजा जरेऽवस्थितो वरुणात्मना राजा यदधः अ- 
पु इष्टिरूपा्ु राजा विद्ुदूपेण दीप्यमानः । उषसामगरे प्रातः 
काटे इधानः आदित्यात्मसा दीष्पमानः उषः कारेऽश्चिहोचदोपा- 
याञ्चयः प्रादुष्कियन्ते तदाभिप्रायेणीच्यते प्रातर्दीप्यमान दति ॥ २२॥ 

विद्वस्य केतुखवनस्य गम आ रोद॑सी अष्णा- 
जायमानः । कीडं चिदद्विमभिनत् परायन जख यह- 
धिमर्थजन्त पश्च ॥ २३॥ 

, विस्य केतुः । तुथः पादोऽत्र पमं व्याख्याते यच्छ 
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ब्दयोगात् । जना यदग्निमयजन्त पञ्च | यदित्यविभक्तिको- 
निदेशः । यमनं पञ्चजनाः । चत्वारो वणां निषादप- 
स्वपाः पश्चजना उच्यन्ते । अयजन्त शृषटवन्तः स दिदहवस्य के- 
तुः सर्वस्य प्राणिजातस्य. केतुः भरजानम् अग्न्यात्यना । चु- 
घनस्य गर्भः । भूतजातस्य वाय्वात्मना गभः सहि प्राणभा- 
वैन भूतानापन्तः सञ्चरति । आरोदसी अपृणाव् जायमा- 
नः । स एव आपूरयति धावापृथिव्यां जायमान आदि- 
त्पात्मना । स एव मध्यस्थानमारुद्च इन्द्रात्मना वीडश्िद् । 
टृढयप्यद्रिपादारयितव्यं मेघं बा आभनत् विदारयति । परायनः 
परापपरतो गच्छन् ॥ २३ ॥ 

सोऽ्चिजीयमानः उत्प्थमामः सुयौत्मना परकरसीमवन् रोदसी 
खवापृथिन्यौ मा अपृणात् सवैतस्तेजसा परयति । कीशः चि. 
श्वस्य केतुः प्राणिजातस्य विष्ानभूतोऽग्न्याल्मना । भयुषनंस्य ग- 
भैः भूतजातस्य गभेवद्न्तरवर्थितो वाय्वात्मना सख हि प्राणभा- 
वेन भृत्तानामन्तः सञ्चरति । किञ्च यः परायन् इन्दुरूपेण परा 
परतो गच्छन् वीडं चित् बिड्श्चब्दो डाहा्थैः चिदप्य्थः हटमपि 
अद्विमदारयितन्यं मेधमभिनत् भिनत्ति विदारयति । यत् विभ- 
किखोपः यमि पञ्च जना अयजन्त यजन्ते विधायाश्चस्वासे निषा 

क 

दश्चेति पश्च यद्धा चत्वासो महऽस्विजो यजमानश्च ॥ २३॥ 

 उक्िक् पाठको अरतिः समधा मर््यष्वभिरभ्रतो 
निधायि । इयतति धूमम॑रुषं मरिथदुच्छर्केण क्ोचि- 
खा द्यामि्श्न् ॥ २४ ॥ 

उाशेक्यावकः । वश कान्तो । अस्य कृतसम्पसाण- 
स्येतद्रपम् उशिर् । कान्तः मेधावी वा । पावकः पावयिता । 
अरति; । अलं मतिः । पयापमतिः । सुमेधाः कल्याणे भङ्गः 
साघु यज्ञ बा। मर्तेषु मरणधरमेषु मनुष्येषु । अयिः । कर्थं 
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का अके भूतः । अमृतः अमरणषमां । निधानि निहितः देवैः संनो 
अस्य छोकस्याध्यक्ष एधीतिं । स इयति उद्यतिं उद्व 
मयत धूमम् अर्ूषभ्र् अरचनचम् भारच्रत् वरसद् जम 

त् । इता वा अयसूष्वरतः स्ति सात्र छट मवतात्म- 

तच्दुत्यामप्रायाञ्य सन्त्र; । शुक्रम व्च । चा चकक्रिभ्रू 

इनक्षन् व्पाप्युवन् । नकषत्र्रहचन्द्रतारकषवन्धिना धूमभियती- 
ति संवध्यते | इतः भदानाद्धि देवा उपर्नाषन्तीत्येतच्छूत्यभि- 
पायोऽयं मन्बः ॥ २४ ॥ | 

योऽथिभेर्थघु मरणधर्मषु मयुष्येषु निधायि निहितः देवैरिति 
दोषः वहुरं छन्दस्यमाङ्योगेऽशित्यडमाकः स अरुषम्ररोषं चश्चु- 
साश्युपद्रवरष्ितमशेचनं वा धुमस्रुमियतिं उद्गमयति व्यवाेताश्चे- 
वि उपखगक्रिययोव्येव्ानम् इतो चा अयमूध्वररेतः सिञ्चति धू 

सामु चृष्टिमवतीति श्रुतेः । कीदरेऽग्निः उ्चिक् उद्यते का~ 
म्यते से कैरित्युशेक् कान्तः वशेरैणादिक इकम्रत्ययः । पावक 

, पवयिता पुनातीति अरतिः अरूमति; पयांपमतिः यद्वा दुषटेष्वर- 
तिः षपतरिः । सुमेधाः शोभना सेवकाभिधायधारणसखमथो | 
मेधा बुद्धियस्य शोभनो मेधो यज्ञो यस्येति वा । अश्चुतोऽयर- 
णध्रमो | । भस्थिव् विभ्रत् जगद्धारयन दाध्रतीत्यादिना निपातः । 
दयक्रेम शोचिषा निमेटेन तेसा परभारूपणे यामाशाश्मिभश्चन् 
भ्याप्चुवभ नश्चचग्रहतारासञ्वन्धिते ज्वा 6 दुखोकं ध्याप्युवन्नित्य- 
थः इतः प्रदानाद्धि देव उपजीवन्तीति श्रुतेः ॥ २४ ॥ 

दञानो स्क्स उन्थां व्य॑वयौदूदुमे्मायुः श्चिये स्वा 
नः । अच्चिरष्रते अमवद्धयोधिधदेनं यौरजनयत् 
सुरताः ॥ ५ 

राना सक्त ईत न्पासख्यातमर् ॥ ९५ || 

्याख्याता ( १ क#० ) ॥ ३५ ॥ 

यस्तं भ्यं कृणवंद्भरङोचेऽपृषं देव॒ धृतर्वन्तम- 
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भ्चे। प्रतं न॑य प्रतरं वस्यो अच्छाभि सुश्च देवभक्तं 
यविष्ठ ॥ २६ ॥ 

यस्ते अश्च । यस्तव अश्च भरतिपदि । कृणवत् । करो- 
भद्रसोचे । भन्दनीयदीप्रे । अपूषम् पुंरांडास्तम् । 

देव । घृतवन्तम् । ३ अप्र । स अज्यस्यापस्तीयं द्विदविषो 
वदायाथोपरिष्टादाज्यास्यावघारयतीत्येतच्ुत्यायेमायम् । भरत- 
ज्रय । नयस्मीति प्राप्न च्छन्दस्ो खट् । प्रणयसि तं 

यजषानम् । भ्रतरम् अतितराम् वस्यः अच्छ । अच्छामे रा- 
प्तुभित्ति शाकपूणिः । वसीय स्थानपभि । वस्तुतरस्थान- 
परमि) वस निवासे ! दन् तुरुछन्दसीति इयन् तुरिष्ेमेयः 

स्विति तचोलोपः वसीय इति सिध्यति । स छोकमागच्छत्य 

शोकं । अहिम तास्पि न्वसति चारवतीः समाः इति श्रुत्युक्तं 
तं प्राप्नुयात् अयं वसीयान् लोकः । अभिनयति च सु 

श्नन् दयथक्तं देषा सेवितम् हे यविष्ठ युवतम । अथवा 
सिभ्रयितृतम ।॥ २२६ .॥ 

मद्वा कल्याणकारेणी शोविरदौियेस्य वत्सम्बोधने हे भद्रशो- 

| हे देव अग्ने ! अद्य प्रतिपदि यः पुमान् ते तव अपूपं पुरोडाश्चं 

घृतवन्तं द्ुतयुक्तद्युपस्तरमासधारणापत कृणवत् दछणातं कसते 

क्रज करणे स्वादिः इतश्च खोपः परस्पेपदेष्विति तिप इकारलरोपे रे 
2९ वात अडगम नशुण छणकच्ाद्ात सरूपम् स आज्यस्याप- 

स्तीयै द्विहैविषोऽवदायाथोपरिष्टादाज्यस्याभिघारयतीत्येतच्छुत्य- 

भिप्रायन्् ( १,७, २१९०) । हे यविष्ठ युवतम यद्वा मिश्च 
ततम ! त यजमानं प्रतरमतिश्यन श्रकृष्टं प्रतरम् अमु च छन्द्- 

सीति अव्ययात् परात् घादमुप्रत्ययः प्रकृष्टतरम् वस्यः स्थानमुत्त- 

, मलोक प्रनय प्रापय । अच्छाभिमरुख्येन सुम्ने सुखं खासिनय सर्व॑- 
तः प्रापय । कीदशं खुश्चम् देवभक्तं देवैः भक्तं सेवितं देवयोग्यं 
मखं धापयेत्यथः। वसति यञ्च तद्धस्तृ तृन्रत्ययः अतिशयेन चस्ते व- 



द्वादशोऽध्यायः ! १२ । कण्डिका । २८ ५९.७ 

सोयः तुश्छन्दसीति ईयसुन् तुरिष्ेमेयःस्विति चृष्यो लोपः छान्दस ` 
ष्छोपे वस्य इति सिध्यति स टखोकमागच्छत्यरोकमहिमं तस्मिन् 
वसति शादवतीः समा इति ( ब्ृहदाण्य० मा०७, १५) श्चुतेः। 
प्रङृत्थान्तः पादमन्यपर रति वस्यो अच्डेत्यज् सन्ध्यभावः॥ २६॥ 

# § ~ (| १ 

आ तभज सोञ्रवसेष्वग्रउकथ उक्थ अपम 
वस्यभान | (धयः सूस्य (सवा अभ्रा मवा तुञ्जति 

सिनददल्वनित्वैः ॥ २७ ॥ 

आ तंभज । यदः स्थाने तदो त्तिः कटः स्थाने खटः अ- 
£ $ ५ ४ [क # 

थसंबन्धात् । हे अग्रे आभजसि यं यजमानम् सोश्रवसेषु सा- 
धु ्रवणीयेषु यज्ञक्रतुषु । उक्थ उक्थ आभज । ततस्तेष्व 
व य्तक्रतुषु । उक्थे उदये शस्यमाने आभजक्ि आसेवसे 
यजमानः परियः य॑स्य भवति मियश्ष्वभ्रेभेवति । किश्च | 
उल्नातेन भिनदत् । उद्धिनत्ति धमा्ेकामान् जातेनौरस 
पुजरसेधातेन उद्धिनत्ति च । जनित्वैः जनिष्यमाणैः पौतरपरपौत्- 

५ ¢ = (क 

सङ्क: वेदाथान् । परजाप्यस्य स्वगेयायिनी भवतीत्यभिपरायः॥२५७॥ 

शोभनं प्रवः कीर्तिः सुश्रवः सुश्रवसः सम्बन्धीनि कीत्च- 
हेतुभूतानि कमोणि सौश्रवसानि तेषु यज्ञकर्मसु हे अग्ने ! त्वं 
तं यजमानमाभज सेवस्व निरन्तरं कमोचुष्ठायिनं कुर्वित्यर्थः । ` 
उक्थे उक्थे निष्केवस्यपरगा्थादिरूपे च शस्यमाने तत्त्छस्र 
सति तमाभज सवतः सेवस्व कमणि शास्रे च प्रेरयेत्यथैः । एव 
त्वया सेवितोऽयं यजमानः सूयं सूर्यस्य भियो भवाति भवतु 
किङ्ङ्थं छेट् टेटोऽडाटौ अग्ना अग्नेश्च भ्रियोऽस्तुं ङसो डदै. 
दाः । तथा जातेनोतूपन्नन पुत्रेण उद्धिनत् उद्धेदसमुदयं इद्धिमप्मोतु 
इरोपेऽडागमे चोद्धिनददितिरूपम् । तथा जनित्वैः जनिष्यमाणेश्च 
पोत्रादेभिसद्धिनदत् जनिष्यन्ते ते जनित्वाः तेः भविष्यदर्थे भौणा- 
दिक इत्यप्रत्ययः ॥ २७ ॥ 

` त्वामभ्रे यज॑माना अनु यून्विरका वसुं दधिरे वा- 

> 
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ट्थीणि | त्वथ सह द्रविंणगसिच्छभ।नः वजं गोम॑न्त- 
सुदिजो विवः । २८ ॥ 

त्वामप्ने । है अग्ने तवां यजमानाः । अदुधुन् अन्वहम् अ 
न्यहनि । विश्वानि बरष्ूनि धनानि । दधिरे पारयन्ति भूमिगो 
हिरण्यादीनि । वार्याणि बरणीयानि । किश्च । त्वयाच सह् 
द्रविणं यज्फरमिच्छमानाः कामयमानाः । वजम् । त्रजमि- 

त्यनेन सुङृतिन इति वनो देवयानमागेः मोमन्तम् | 
गाषो रमय आदित्यसम्बन्धिनः तेः संयुक्तम् । उशिजो मे- 
धातिनः ज्ानकपसयुच्चयकारिणः) विववुः विभिदुः । आदित्य 
मण्डलस्य मध्येन मागं कृतवन्त इत्यथः । तदुक्तम् । ते य एवं 
विदुरिप्युपक्रम्य देवरोकादादिस्यसण्डरमिति ॥ २८ ॥ 

हे भग्ने ! यञजमानास्त्वासनु चतेमानाः त्वां सेवमानाः समन्तः च 
दुश्ाष्दो दिनवाची काङाध्वनोरिति द्वितीया दिनेषु सवेदा वा- 

योणि वरणीयानि प्राथ्योनि विभ्वा विदवानि सवोणि वश्चु वन्मूनि 
धनानि गोभरूहिरण्यादीनि दधिरे धारयन्ति यथेष्ट धनं ाप्युव- 
स्तीत्यथः वसु अत्र सब्रोपः। किञ्च त्वया सह स्थिताः त्वाम 
जन्तस्ते यजमाना द्रविणं यश्चफर्मिच्छमाना इच्छन्तः उशिजः 
मेधाविनो ज्ञानकमयुखखक्ारिणः सन्तो गोपन्तं गावो रद्मयोऽज 
सन्तीति गोमान् तं स्विमण्डटमध्यमं वज वजन्त्यमेन सुदिने 
इति ब्जस्तं देदयानमाभ विद्र: बियिदुः रविमण्डरे भारभ तव- 

न्त इत्यथैः वदुक्म् ते य एवमेवाद्वेडुरित्युपकरस्य देकछोकादाषदि- 
त्यमिविं ॥ २८ ॥ 

अस्ताव्य्िनैराः५ सद्यो वैदवानर ऋषिभिः 
सोसमोपाः । उषे यार्बापए्ाधेवी हयम देष घत्त रयि- 
स्मे सवीरंम् ।॥ २९॥ 

अस्तान्याभरः । स्त॒ताऽभ् वदवानरः नरा पश्वः पनुष्या- 

णां शभ सुखायत्ता । क्षामः । क्हत्वस् यजमानः । साम 
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स्य गोपायिता । अद्रेषे । पादौ लिङ्क्तदेवताको । यतो 
ऽगनिः स्तुतः अतः अदरेषेद्रेषरदिते द्यधापृथिव्यौ हुवेम आ- 
ह्यामः तदाश्रयक्मेप्राप्स्ययेमर् । हे देवा युयमपि धत्त । दत्त । 
रथिं धनप अस्मे अस्मभ्यम् । सुवीरं शोभनपुत्रम् ॥ २९॥ 

` ऋषिभिः यजमानऽन्विग्भिः अद्भिरस्तावि स्तुतः कर्मणि चिण्। 
कीदश्यऽभ्चिः नरां नराणां खु्चेवः शोमनं सखुस्यिता चुडागमामवे 
गुणे नरामिति रूपम् शोभनं शेवः सुखं यस्मात् । वैश्वानरः वि- 
इवेभ्यः स्वभ्यो नरेभ्यो हितः जटयधथिसरूपेण । सोम गोपायतीति 
सोमगोपाः सोमस्य रक्चिता । अद्धषे पादौ लिङ्खोक्तदेषौ । यतोऽभ्भिः 
स्तुतः अतोऽढेषे देषरष्िते दयव'पथिषी रोदसी चयं हुवेम आहु 
यामः तदाभितकर्माप्त्थै | हे देवा अग्न्यादयः ! अस्मे भस्मासु सु- 
चौरं शोभनपु्नयुतं राय धनं यूय धत्त स्थापयत ॥ २९ ॥ 

खभिघार्धचिं दुवस्यत धृतैरबोधयतातिधिम् । जा- 
स्मिन् हष्या ज्होन ॥ ३० ॥ 

वनीवाहनम् । आग्नेय्यः पञ्चकण्डिकाः । समिधाग्निम् 
व्याख्यातम् ॥ ३० ॥ 
अथ वनीवाहनम् ॥ का० [ १६, ६, १५ 1] प्रागनः कृत्वो 

ख्यस्योत्तरतः समिदाधानं समिधाध्चिमिति । उख्याश्चेरुन्तरदिशि 
प्रागीषं हकरं क्ंस्थाप्य यजमान उस्येऽप्नौ बनीवाहने समिध 
माधत्त इति सुत्राथैः ॥ षिरूपाक्षदष्टाघ्चेयो मायन्रौ व्याख्याताप्यु- 
च्यते [ २ अध्या क० ]। हे ऋत्विग्यज्मानाः ! समिधा क 
त्वा दुवस्यत परिचरत अतिथिमेनम्ि बोधयत । अस्मिन्नप्नौ 
हव्या इवीषि आज्ुह्टोतन साकल्येन जद्त ॥ ३० ॥ 

उदु व्वा विकूवे' ठेवा अग्ने भरन्तु चित्तिभिः । स 
नो सव शिवस्त्व< सुपरवीको िभावंस्ः ॥ २३१॥ 

उद्यच्छति । उदुत्वा अयुष्टुष् हे अग्ने उद्धरन्तु स्वां 
(भकष 

विख देवाः । चिपिभेः येरम्निरुद्धरियते । स तं विश्वै देवै 
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सद्धियमाणः मः अस्माकं शिवो भव । रिवः श्ान्तः। 
सुप्रतीकः । शोभनयुखः विभावसु; विभूतधनश्च ॥ ३९ ॥ 

का० (१६, ६, १६) सासन्दीकमुद्यम्योदु त्वेति दस्षिणतो 
ऽनसि कोति । समिदाधानानन्तस्मुदु त्वेति मन्तरेणासन्दीसः 
हितमुख्याभिमूध्षे कृत्वा दक्षिणे स्थितो यजमानः शकटे तं स्था- 
पयतीति सूत्राथेः ॥ तपसदष्टाञ्चेय्ययुष्टुप् । हे अप्च ! विदवे सवे 
देवाः प्राणरूपाः चित्तिभिः उद्यमनप्रचीणाभिर्पचृत्तिभिः त्वा त्वा- 
मुद्धरन्तु ऊर्व धारयन्तु श्रूजः शप् उ पादपूरणः हे ञ्चे ! सडउ- 
द्धायैमाणस्त्वं नोऽस्माकं शिवः कल्वाणङ्द्धव । किस्भूनः सुप्र- 
तीकः शोभनं प्रतीकं मुख यस्य । विमा दीपिरवं वसु धनं य 
स्यलस्ः॥३१॥ 

प्रद्ग्ने ज्योतिष्मान् याहि शिकेभिःचिभिष्म् । 
१.६ ¢ 4 

वबदद्धिभानुभिमासन्मा हिभ्सीस्तन्वा प्रजाः ॥ ३२॥ £ 

प्रयाति । पेदग्ने अनुष्टुप् । प्रयाहिहे अभे च ज्योति- 
ष्पान् भूखा  रिवाभेरा्ीभिः । रिवः शान्तैः सुखकरः य- 
चिभेः गच्छस्व । तम् बृहृद्धिः भाभिः रस्मिभिः भासन् 
दीप्यमानः । मा दंसः तन्वा शरीरेण प्रजाः ॥ ३२॥ 

का° ( १६, &, १८ ) अनङ्हौ युक्ता प्रेद इति भाङ् यात्वा 
यथार्थम् । शकटे तूष्णीं ब्रृषो संयोज्य परेदिति मन्ञेण प्राचीं गत्वा 
यथाथ प्रयोजनवन्तं देशं गच्डेदित्य्थः ॥ अधिदेवत्यायुष्टुप् । हे 
अभ्ने ! शिवेभिरचिभिः शान्ताभिज्वीखाभिज्योतिष्मान् प्रकारायु 
्तस्त्वं प्रयाहि गच्छ । इत्पादपूरणः । किञ्च इदद्धिभौदभिः पौरै 
रद्िमभिः भासन् भासयन् जगद्वभासयन् तन्वा स्वकीयेन दाहकेन 
छरीरेण प्रजाः पुत्रादिका मा हिसीः मा नाराय ॥ ३२॥ 

अजन्द्टभ्नि स्तनयन्निव गौः क्षामा रेरिहद् यीस- 
धः समञख्न । सवयो जज्ञानो पि हीभिद्धो अख्यदा 
रोदसी याजना भात्यन्तः ॥ ३३ 
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अक्रन्दद्ग्निरिति व्याख्यातद्् ॥ ३३ ॥ 
का० [ १६, ६; २० ) अक्षे खजत्यकन्द्द्ाश्रिति जपति । अष्षे 

न्दे कुवे ति जपेत् ॥ व्याख्याता { & क० ) ॥ ३३ ॥ 

ते वृहदा; जि यः पूरं एतगासु तस्थौ डद दैन्यो 
अतिथिः शिषो रः ॥ ३४॥ | 

समिधमादधाति । पर मरायमर् । व्रिष्टुए् पर प्रायस् | प्रक- 
षण पहता अयमग्निः । भरतस्य परजापतेः । दुष्प । श्रणो- 
ति वचनम् । कथमरेतदध्यवसीयते यथा प्रजपतिः इगोति 
वचनमिति । विधत्सूर्यो नरोचते वृद्धाः । यत्छमिधा द्ा- 
नसमनन्तरमेव विरोचते । सूर्यो न दुय इव बरृद्धः महादी- 
(भ न + ५ 

ष्ठी । यश्च अभितस्थो पूरष्र् असुरराक्षपय्् पृतनासु सश्रामेषु 
एतया समिषा आप्यायितः । यस्माच्च | दीदाय दीप्यते | दैव्यः 
न १५ ~~ + क क ६६६ ~ 

दूर्दस्दन्धा आता्थः | अतिथधमा जनाद् । शविः शान्तः 
# + = (^ ¢ ० 

नः अस्पाक भाते । तस्पाल्जपतवेचन् श्यणाते ॥ २४॥ 

का० ( १६, ६, २१) वासेऽवष्टरत्युद्धताद्योक्चित उचरतः स- 
मिदाधानं प्रप्रेलि । वासे स्थितो क्रियमाणे उच्श्दिदि उद्धता- 
चोद्धिते प्रदेरोऽधथिभवहरत्युत्तास्यति ततोऽग्नौ सथिद्ाधानस् ॥ 
वसिष्ठदृ्टग्रेयी त्रिष्टुप् । प्रखमुपोदः पादरदूस्ण इति परो पसर्भस्य 
दत्वम् जयमश्चिः बिभति हवींषि भरतस्तस्य यस्तस्य श्ृष्ये दु 
णते आह्वानदधित्ति द्ेषः यजसानशछृतमाहानं इणोदीत्यथः पुरप- 
व्यत्ययः । यत् योऽग्निः स्यो च सथ्य इव माः भाखत इति भ 
सृयंवद्भासमानः सन् बहद्यथा तथा सेचते अत्यन्तं दीप्यते । यो. 

` ऽभ्निः पृतना संम्रासेष्ु पूरं राक्षसमभितस्थौ सम्मुखं तिष्ठति । 
दैव्यो देवसम्बन्धी अतिथिः नोऽस्माकं दिवः मङ्कररूपः सोऽग्नि- 
दीदाय दीप्यते दीङ् क्षये धातूनामनेकार्थत्वादज्न दप्त्यशथः लि 
रूपम् तुजादीनां द्धोऽभ्याक्तस्यति अभ्या्दीषेः छन्द्ति लुङ् 

| 9६ 

~ 01 1 ॐ । ५ ने 

प्र-प्रायसभ्रमरतस्य दुण्वाचे यल् सुख्छा न राच. 



६०२ मन्जमाष्य-वेदकीपसहिता शुद्धयज्ःसहेता 

(ऋ खङ्लिर इति वतमाने छिद् ॥ ३५ ॥ 
~ | आपो देवीः प्रतिंग्रमूणीत मस्मैतत् स्थोने करणु- 

रभा ऽलोके । तस्थै नमन्लां जनयः सृपली- 
ॐ 

तेवं पुत्रं शिश्रताप्स्छेनत् ॥ ३९ ॥ 
|) ॐ 

र 

आपो देवीः । दञ्च कण्डिका भस्माभ्यवहरणम् । अआ- 
पो देवी । अब्देवस्या विष्टुष् । हे आपः देव्यः भविश्रभूगीत 
परतिग्रहणीत । भसमेतत् स्वागतादिभिः । तत्र अयं शिष्टव्य- 
वहारः । ततः स्वागतादिभिः परिग्रद्च । स्योने कृणुध्वं सुरभा 
उ छोके स्योने सुखावहे कृणुध्वं स्थापयत । उकारः सथुच- 
याथेः । सुरभो शोभनगन्पे धूपदुष्पोपहारेः । खोक स्थाने 
शय्यायाम् तस्म नमन्ताम् । तदः स्थने एतदः पयोगः 
परत्वात् । अस्मे मस्परूपायाग्नये नमन्तां जनयः 
उपतिष्टन्त॒ जायाः । सुपत्नीः शोभनपल्याः । रूपएलावण्य् 
यौबनालङ्कशैदग्ध्यसपन्नाः । युयं च । मातेव पुत्रं शिश । 
धारयत । पानं भोजनवाक्चोभिः गोपायत । किञ्च । अप्प स्वा- 
त्मनि एनत् भस्म ॥ ३५ ॥ 

का० ( १६; £ २६ } पटादायुदेनपो देवीरेत्येकया । वनीवा- 
हनानन्तरं तडागादिजरस्थानं गत्वा चटादिपथ्दुरेन सायं भात 
सखाया; सकश्दुद् श्त यद्भस्मास्तक्तद् नचा जड श्लपाद्- 

ति सूजाः ॥ अब्देबत्या जिष्टुप् । हे आपो देवीः देव्यः देप्यिमा- 
नाः ! मस्म यूय प्रतिरुमणात स्वागताद्दिमः अतिगृह्णीत । किञ्च 

स्यान सखव्ह् सर्मा पुष्पल्ूषाा २{सनमगन्वयुते सक्र 

स्थाने एतद्धस्म कृणुष्व इुरुष्वं कञ् कृतौ स्वादिः उ पादपूरणः । 
किञ्च शोभनः प्रतिवेरुणो यासां ताः खुपलन्याः आपो वरणस्य 
पत्नय आसन्निति श्रुत्यन्तरात् । जनयन्त्यग्निमरुत्पादयन्ति चक्लोत्. 
पस्थादिद्धारेति जनयः सुपत्नीजनयो मवत्यस्तस्मे सस्मरूपायाग्नये 
नमन्तां प्रह्ीभवन्तु । किञ्च दहे आपः } एनत् भस्म अषप्ु स्वा- 

ति न 

8११. 



द्वादशो ऽध्यायः । १२1 कण्डिका । ३७। ६०३ 

त्मनि यूयं विश्रुत धार्यत माता पुत्रमिव यथा मातः पुज स्वात्मनि 
धारयति तद्वत् पालयत ॥ ३५ ॥ 

अप्रथग्ने स्थि्टय सौष॑धीरयु रुध्यसे । गर्भे सन् 
ज।यसे पुनः ॥ ३६६ ॥ 

अप्स्वग्ने । अधस्तनेन मन्त्रेण भस्मा तिधिचेना प्स 
वस्थाप्य अथेदानीं गायत्यननष्टुभ्यामगनेः सर्वेगतस्वं भरकाशयन् 
मस्माभ्यवहरणवेवापन्हुवे । अप्प हे अभ्ने सथिः समानस्था- 
नम् । सधिस्तवासोपधीरदुरष्यते स्वं वीजयवस्याय षधीः 
अतुरुध्यत्ते । ओषधिपरिगामयनु विवारेणपक्ते । ततो गर्भे 
सन् विद्यमानः जाये पुनरपि ॥ ३६ ॥ 

क[० ( १ ९, ६, २७ ) तते भ्याम् । ततोऽनन्तरं पडिताभभ्यां 
द्वाभ्यामप्स्वम्ने गभे असीत्यताभ्याशभ्यः पचपुरेन द्वितीयवार- 
मुख्याभ्निभस्माष्ड्ठु पास्यति ॥ विरूपदष्टाग्नयी गायत्री । पूवैम- 
नरेण सस्मातिधथित्वेन सस्छुत्य द्ाभ्यामग्नेः सवेव्यापकत्वं वदन् 

भर्माभ्यवहरणमपह ते । हे अग्ने ¦ अप्सु जेषु तव सधिः 
स्थानं सं त्वमोषश्षीः याद्या अनु खध्यस्रे आओषधिपर्मणिाममनचु 
विपरिणमसे सोऽचि रोपे चेत्पादपूरण्िति स इत्यस्य विख 
रोपे सन्धिः यद्धा ओषधीः स्वीकरोषि अखठराग्िरूपेण । किञ्च 
मँ अरण्योमेष्ये स्थितः सन् पुनः पुनजौधसे ॥ ३६ ॥ 

गमौ अस्योष्॑घीनां गयो वमस्पतीनान्च । गों 
विदव॑स्य भृलस्याग्ने गम। जपामसि ॥ ३७ ॥ 

किञ्च । गर्भः असि भवसि ओषधीनां गर्भ॑श्च वनस्पती. 
नाम् मर्भश्च विदवस्य भूतस्य भूतग्रामस्य । हे अग्ने मभ॑ः अ- 
पाम् असि ॥ ३७ ॥ 

` तिख्ोऽचुष्टुमोऽग्निदेवत्याः । हे अष्ने ! त्वमोष्षीनां गर्मोऽसि 
मेषजसूपेयेषधिविश्ेषेरत्पद्यमानत्वात् । हे अम्ने ! त्वं वनस्पती 

प = क 

तरूणां गभाऽसख अरणम्ना जायमानत्वात् विदवस्य भूतस्य सः 
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वस्य प्राणिजातस्य ग्भोऽखि अजटसयश्निरूपेण कि्यमानत्वात् अपां 
गर्भोऽस वाडववैद्यतादि रूपत्वात् ॥ ३७ ॥ 

खद मर्लता यनिष्रपश्वं चूशिग्ी्म्ने स सज्यं 
मातुयिष्ठ उ्यातस्यान् पुजरासद्ः ।॥ ३८ ॥ 

अप आदते पसच चतदभि रागमनेयीपिः । दर अनुष्टुभा 
रे मायनच्यौ | भरखद्र अवस्थाप्य भस्मना मस्परूपेण योनिं 

स्थानम् अपथ पृथिवीं च हे अग्ने संख्य सङ्गत्य च मातृभिः 
अद्धिः समर् ज्योतिष्मान् भूत्वा पुनरस्याशुखयापासद 
आक्षीद् ॥ ३८ ॥ विता 

का० ( २६, ६, २९. ) अनामिकया प्रास्चाद्ादन्त प्रसदेति । 

अप्सु शद्चिघ्ताद् यस्यनः सख्छाश्ादनाप्सिकया भस्म गृह्णाति परसयेति 
चलुच्छभ्भिः ॥ हे अण्ने | त्वं सस्फना कृत्वा योनि कारणभूता पथिकी 
योनिभूता अपश्च प्रसद्य प्राप्य माव्भिस्द्धिः सखञ्येकीमूय ज्यो- 
तिष्मान् तेजस्वी सम्पन्नः सम् पुनसाखद्ः स्वस्थानपुखाम। सीद।॥३<८॥ 

पुन॑राखद्य सदनप एष्येदीभभने । रेष मातुर्थ- 
शोपस्थेऽन्तरस्या शिवतमः ।॥ ३९ ॥ 

पुनराह । बुनरप्यास्थाय सदन स्थानम् अपश्च पृथिवी 
घृ हं अम्य । तताजनन्तर् दष । ई स्वम रत्यस्यतदरूपम् 

स्वपिषि । भातुः यथा उपस्थ उत्सङ्ग । अन्तमेध्ये अस्या युखा- 
यास् दरिवतमः शान्ततमः ॥ ३९ ॥ 

हे अग्ने | पश्च पृथिवीं च कसद्नमासद्य जलभूमिरूपं स्थं 
प्राप्य पुतरपि अस्यामुखायामन्तमध्ये स्वं से स्वपिषि मातुरुपस्थे 
उत्सङ्ग यथा शिशुः रेते । किम्भतस्त्वं क्षिवतमः कल्याणचमः॥२३९॥ 

। € क 1 ८.1 „1 ध पुन॑रुजा निव॑संस्व पुनर्न इषायुषा पुन॑ने; पाद्य - 
हंसः ॥ ४९॥ _ , 

, सखद रय्या निवेतेस्वाग्ने पिन्वस्व धार॑या । 9ि-. 
टवप्टन्या (दडरचतस्पर ।॥२१॥ 



दादश्चोऽध्यायः । १२। कण्डिका । ४२। ६०५९ 

पून रूजौ । दरे व्याख्याते ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
दे व्याख्याते ( ९ क० ) ॥ ४० ॥ ( १० क ) ॥ ४१ ॥ 

योधां मे अस्य वयसो थबिष्ठ मर हि्टस्य प्रभुल- 
स्य स्वधावः ! पीय॑ति त्वा अनुं त्यो गृणाति वन्दा- 

रटे तन्वं वन्द् अग्ने ॥ ४२॥ 

परास्योपायद्ुपतिष्ठेते बोधाम इति द्वाभ्यां व्रिष्टुएगा- 
य्रीभ्याम् । गायदीयजुरन्ता । विदवकमेणे स्वाहेति यजुः । 
बोधाम बध्यस्व सम् । अस्य वचसः । किपभिपरायोहम् तरवीमि। 
हे यष मिश्रयि्ृतम अथवा युवतप । मिष्य भूयिषठस्य 
धभृतस्य श्रोचपथपापिततस्यं । दं स्वधावः अन्नवन् । किथच 
पीयति चः । पीयतिराक्रोक्षकमां । आक्रोक्षति तवः । एकः 
पुरुषः त्वां हे अग्ने अनुत्वो एरणाति । अनुशरणाति । स्तीति 
त्वः एकः पुरूषः । एष खोकस्य स्वभावः कथिद्करोशषति क- 
धिद् स्तोतीति । एव च सति वन्दारः वन्दनी सन् ते तव 
तन्वं शरीरं बन्दे ॥ ४२॥ 
 का०( ९६, ६, ३० ) प्रास्योखायामुषतिष्ठते वयोधाम शति । 

तडागाद्ागत्यानामिकया गृहीत भस्म तूष्णीमुखायां प्रास्य बोधा 
म ति दश्चचनोख्याग्निमुपतिष्ठते ॥ दीघतमोदृष्टाग्नेयी अिष्टरुप् । 
स्वधान्चमस्यास्तीति स्वधावान् तत्सम्बोध्ने स्वधावः मतुवसो 
सः सम्बुद्धौ छन्दसीति रुत्वम् । हे अन्नवन् ! हे यविष्ठ ! युवतम 
अम्ने! मे मम वचसो बोध बुध्यस्व अभिप्रायसमिति शेषः । यदा 
कर्मणि षष्ठी मद्वचनं जानीहीत्यथः । किभ्भूतस्य भूयिष्ठस्य वच- 
सः महिषस्य भुिष्ठस्य अतिशयेन बह सहिष्ठ तस्य । त्था भ 
भरतस्य प्रहतस्य शओ्रोज्रपथं प्रापितस्य भाद्रोक्तस्येत्यथैः । किञ्च 
त्वशब्द् पकशब्दाथैः सवीदिः पीयतिराकरोरातिकम हे अग्ने ! 
त्वः एकः युरुषः पीयति आक्रोशति निन्दति त्वः पकः त्वाम्धेय- 
णाति त्वां स्तौति कश्चित् स्तीति कष्िन्निन्दतीति रोकस्वमाषः। 



६०६ मस्बभाष्य-वेद्दीपसहिता शुह्यजःसहिता । 

एवं सति हे अग्ने ! अहं तुते तव तन्वं तनू शारीरं बन्दे स्तौमि 
नमामि च वदि अभिवादनस्तुत्योः । कीटरोऽहम् वन्दारः वन्द् 
नराीखः दशवन्योयारूरिते ( पाऽ ३, २ १७२ ) आरुप्रत्यय 

दी खाथः ॥ ४२ ॥ 

स बोधि मरिपघवावस्छुपते वसुदावन् । ययाध्य- 
स्मद्द्धेष! सि ॥ विरवकमणे स्वाहा | ४३ ॥ 

स बोधि । यस्त्वं सूरिः पण्डितः मघवा धनवां सः बाधि 
बुध्यस्व । हे वसुपते घनस्य दातः । बुध्वाच । युयोधि पृथक 
रु अस्मत्तः दषा दौर्माभ्यानि सुपीतः सन् । समिधा उप- 
हस्याज्यं जुश्ेति । विक्वकथणे स्वाहा ॥ ४२ ॥ 

सोमाहुविदष्ाग्नेयी यज्ञुरन्ता गाय । विद्वकमेणे स्वाहेति 
यज्ञुः। हे बचश्ुपते } धनपते ! हे वसुदावन् ¡ वसु ददातीति वसु- 
दावा आतो मनिन्निति किप् तत्खम्बुद्धो हे वसुदावन् ! धनस्य 
दातः {स स्वं बोधि अस्मदभिप्रायं बुध्यस्व वुध्यतेः रपि दु 
इुञ्चट्भ्यो देभिरिति धिः गुणान्त्यरोपो छन्दसो । कीररस्त्वं 
सूरिः विद्वान् मघवा धनवान् मघे धनमस्यास्तीति) सन्तुष्टः सन् 
दवेषांसि दोभौभ्यानि अस्मद्ययोधि अस्मत्तः पथक्छुर् । का० ( १६, 
७, १ ) प्रायथ्ित्तिः समरिधोऽपहत्याल्यं विश्वकमेण इति होति । 
खवस्थानीयया समिधा घरतमादायोष्येऽग्नौ जुहोति तत्कर्मणः 
प्रायश्चत्तिरिति सक्षेति क्षुजाथः ॥ यज्जुः । अगत्खषशिस्थत्यादिकम- 
कतं तुभ्य स्वाहा खुष्तमस्तु ॥ ४३ ॥ | 

पुनस्त्वादित्या रद्रा वस्वः समिन्धतां पुनवेद्या- 
णो वसुनीथ यज्ञैः । घतेन त्व तन्वं वधेयस्व सत्याः 
सन्त यजमानस्य कामाः ॥ ४४॥ 

आदधाति समिधम् । पुनसवा । आग्नेयी त्रिष्टुप् । नि- 
बाणं चां पुनः समिन्धतां सन्दीपयन्तु । आदित्याः र्द्रा 
वसवः पुनव ब्रह्माणः ब्राह्मणाः वलम् । यजमानाः । बसु 



 द्वादरोऽध्यायः। १२॥। कण्डिका । ४५ । ६०७ 

नीथ । नीथा स्तुतिरुच्यते । वप्ुटाभानामेत्ता यस्य स्तुतिः. 

स वसुनथः | यज्ञैः यागः धुतेन च त्वं तन्व शरार वद्धुयस्व् । 

सत्याश्च सन्तु यजमानस्य कामाः । यं भस्साभ्यवहरणन्यव्- 

च्छिन्नाः ॥ ४४ । 
का० ( १६, ७, २ ) उत्थायाद् धाति समिधं पुनस्त्वेति । धतः 

होमानन्तरमुत्थाय तामेव समिधप्रुख्येऽग्नावार्दधाति ॥ आग्नेयां 
चरिष्टरप् आद्यपाद्श्चवुद्शणस्ततया दराक्स्तन साधका हइ अ- 

ग्ने ! आदित्याः रुद्राः वस्तवश्त्वा त्वां पुनः समिन्धतासुपरान्त 

दीपयस्तु । हे कयुनीथ !{ वसु धनं तन्निमित्ता नीथा स्तुतियस्य 
यद्वा वल्लूनि नयतीति वस्ुनीथः तत्सम्बुद्धो हे धननेतः ! ब्रह्माणः 
ब्राह्यणा ऋत्विग्यजमाना य्ञेः छत्वा त्वां पुनः समिन्धर्तात्वं च 
तन्वं स्वदहारीरं घ॒तेनास्मदत्तेन वधंयस्व त्वयि बद्धे सति यजमान- 
स्य कामाः सत्याः सन्तु ॥ ४८ ॥ 

अपेत वीत वि च॑ सयेतातो येऽत्र स्थ पुगणा 
ये च नूतनाः अद्ावद्चोऽकसानं पृ्िव्या अक्न्विमं 
पितरों ल्छोक्स्यै ॥ ४५ ॥ 

पलादाक्चाखया गाहैपत्यं व्युहति । अपेत । त्रिष्टुप् । अ- 
दर्देनोदरस्पिण उच्यन्ते । पादेन यमः पादेन पितरः । अप 
इत अपगच्छत । विचसप्पेतातः । विसर्पत च अतः स्थानात् | 
येऽतरस्थ ये युयमवस्थ भवथ । पुराणाधरन्तनाः । ये च नूत- 
नाः । इदा्नीन्तनाः कस्माद्रयमपसप्योम इति चेन्मतिः | 
अदात् दत्तवान् यमः अव्वानं स्थानस् । अवस्यन्त्यस्मिन्नि 
ति अवसानम् । पृथिव्याः अस्मे यजमानाय । क्रन्दन् अक्र 
तवन्तश्च पितरः इमं लोकं स्थानम् असमे यजमानाय । अतो 
ऽपगच्छतेति ॥ ४५ ॥ 

अथ गाहेपत्यचयनमुच्यते ॥ का० ( १७, ९, २ ) पलाशशाखया 
[ अन, कत  मादपत्यं व्युहृहत्यपेत वी तेति वुच्छः प्रतिदिशं पुरस्तात् प्रथमम् । 



६०८ मन्बभाष्य-वेददीपसदित शुक्कयज्ञुःसंहिता । 

अश्र माविन्याच्रस्या शालाद्वायो गाहैपत्यदाब्देनोच्यते तदथौ चि- 
तिथितेः स्थानमपि गाहैपत्य एव ।! परादाशाखया गाहैपत्यचिते 
स्थानं व्थुदूईति ऊदिर् प्रेरणे तत्र पतितं तृणादिकं स्थानाद्धहिः 
ध्िपतीत्यथः अपेत वीति ऋचः पुच्छः पदैः प्रतिदिश्चमदौ प्रा 
स्यामपेत वीति येऽ स्थति दक्षिणे अदादिति पश्चादक्रन्नित्युत्तरे 
दति सूजाः ॥ लिङ्धाकतदेवत्या चिष्टुप् अद्धेर्चेन तत्स्थानसर्पिंण 
उच्यन्ते पदेन यमः पादेन पितरः । यमस्य सचभूस्यधिपतित्वात्त- 
द्भ्रूत्याः सर्वत्र चरन्ति तान् प्रत्युच्यते । हे यमभृत्याः {ये पुराणाः 
चिरन्तनाये च नूतनाः इदानीन्तना युयमन्न स्थाने स्थ भवथते 
सर्वे यूयमतः स्थानाद्पेत अपगच्छत वीत वचिगच्छत अतिदूरं ग- 
छत विसपत च अतः स्थानादपेच्य सह्गत्तं विहाय विविधं ग- 
श्छत । कस्माद्धयमपसपौमेत्यत आह अवस्यति स्थापयत्यस्मिश्ि- 
ति अवसानं पृथिव्या अवसानं स्थानमिदं यमो देवोऽस्मै यजमा- 
नायादात् दत्तवान् । पितस्थमे खोकं स्थानमस्पै यजमानायाक्रन् 
छृतचन्तः करोतेः शपि दुष खडि रूपम् यमेन पिद्रभिश्च एतश्च य- 
नस्थानस्य यजमानाय दत्तत्वाद् युथमपसपेतेत्यथेः ॥ ४५ ॥ 

सज्ञान॑मसि | कामधरणम् । मपि ते काञ्चधरंणं 
= € | 1. [क । 

भयात् । अग्रेमस्मस्यग्नेः पुरीषमसि । चित स्थ परि- 
¢= _ ॥ € ^~ ॥ 
चत अ्वौचतः अयध्वम् ॥ ८३६ ॥ | 

उखां निवेपति उस्वक्॑स्तवपश॑स्तवश्च तेषापतस्तथेतर 
व्याख्यायते । संज्ञानमसि । त्रीणि यजूषि } समिति एकीभावे 
माचष्टे । यत एक् ज्ञनमासं उस्वस्षस्तवबात् । तस्पादुस्मानाः- 

ल्वा; सपव जानातत इत श्रुतः । काप्रधरण च कामर्वार्यः- 

न्ति सेपादयन्ति कामधरणम् पशवो वा उखाः प्चषः कामधर- 
णपिति श्चुतिः । अतो मयि ते तव कामधरणं भूयात् । मथिते 

(का क परावो भूयासुरिति श्रुतिः । उस्वाभिप्रायमेकवचनम् सिकता- 
निवपति । अम्नेभेस्माि । भस्म मतसनदीप्त्योः । भसितं भस्म 
भस्म सादृश्यात् सिकता भस्मेत्युक्तःः । न वा अगिः स्वं 
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छादरोऽध्यायः | १२! कण्डिका । ४६। ६०९. 

भस्मापि दहतीति श्रुतिः । अग्नेश्च पुरीषं पएूरणष् असि 
भस्पायिपायपरकदचनम्् । अम्नेरेतद्श्वानरस्य रेषां 
यत्सिकता इति श्रुतिः । परिशत उपदधाति चितः स्थ) 
चिञ् चयेन अस्य किपि वहुवचनम् । या युयं चितो भवथ । 

ध परि सवेतश्च चितः स्थ । ता उच्यन्ते | उष्यैचितो भूत्वा षन 
मग्निमाश्रयष्वम् ।॥ ४२ ॥ 

का० [ १७, १, 2 ] उदीची शखाङ्ुदस्योषाद्िवपति सहा 
. नमिति । यया व्युदृहनं कृतं ताँ शाखाञुदक् श्लिषा गादपत्यधि- 
तिस्थाने क्षारण्दो निदधाति ॥ ऊषदेवत्यं यज्जः हे ऊषस्वरूप । 
स्वं सज्ञानमास्ि पद्यूलां खस्यक् ज्ञानसाधनमसि पशदा हि ऊदे 
घ्रात्वा छिहन्ति । तथा कामधरणम् कामान्पनोरथाम् धरति ख- 
स्पाद्यतौति कामधरणं यश्घद्वासया कामसस्पादकत्वात् । अतस्ते 
तव क्रामधरणं कामसम्पाद्नसामथ्य मयि भूयात् अस्तु यद्ध 
शरुत्युखरेण व्याख्यानं ते तव कामधरणं परावः मथि भूयात् 
भूयासुः यतस्त्वं काथरधरणं पड्युहूपं सज्ञान सम्यक शापकडसि 
उद्वसम्मवात् पदाघो वा ऊषाः पश्वः कामधरणे मध्ये ते प्ाषौ 
भूयासुरिति (७, १, १, < ) श्वुतेः उल्वाभिप्रायदेकवचनमुख्वस्यो- 
षोर्पन्नत्वात् ॥ का० ( १७, ९; ६ ) सिकतश्चाग्नेमेस्मेत्युषवत् : 
ऊषवलत्सिकता निवपति ॥ सिकतादेवस्यं यज्चुः। हे सिकतास्यर- 
प | त्वमम्नेभेस्म भासकमसि सिकतास्योऽग्निरत्युप्रो मवति । 
अग्नेश्च पुरषं पूरणमलसि पूरयतीति पुस पिपर्तैरीषङ्पत्यये स्नै- 
णादिके उदोष्ठ्यदूवस्येति उदादेशः । मस्माभिप्रायमकवचनम् | 
न वा अग्निः स्वं भस्माति दहति । अग्नेरतद्वैरवानरस्य स्तो यत्. 
{सकता दाति च (७, ९, ९, ९--१० ) श्रुतिः ॥ का० ( १७, ₹, ७ ) 

परिथिद्धिः परिधयत्ति पृ्वेवदेकदिरशत्या चितः स्थेति । एकाच 
श्त्तिपरिश्निद्धिगोदैपत्यस्थानं वष्टयत्ति पूवैवदिति प्रद्चिणसुध्यी- 
स्ताः खननीया इति ॥ पररिधिदेवस्यं थञ्चुः हे परिधितः शके ! 
युय चितः स्थ चीयन्ते भूमौ प्रक्षिप्यन्ते इति चितः भूमे क्षिप. 
भवथ परिचितः स्थ परितः सवेतः स्थापिता भवथ ऊध्व चीयन्त 

\9\9 



६१० मन्जभाष्य-वेददीपसदहिता शुङ्कयसुःसंहितः । 

इति ऊध्वौधेतः ऊध्वं स्थापिताः सत्यो युयं श्रयध्वमिद् गादेपत्या- 
यतनं सेवध्व् ॥ ४६ ॥ 

अय सो यभिर्यस्मिन् सोपमिन्द्रः सुतं दये जरे 
वावशानः | सहालयं वाजमत्यं न सक्षि ससवान् 

सन् स्तुंथसे जातवेद; ॥ ४७ ॥ 

गार्हपत्य इष्टिकामिश्चीयते । अयं सो अग्निः षडर 
मागरेयं बैष्टुभम् । चतुथी षष्ठो तु अनुष्टुभो । इष्टकोपधा- 
नं इर्व्नभिनयेन दशेयति । अथं सः गाहेपत्यो ऽपिश्चीयते 
यस्मिरश्विते सति अभिषृतं सोमम् इन्दुः दपे धारयति । ज- 
ठरे उदरे बावश्चानः कामयमानः । कथं भूतं सोमं दपे। स- 
हसियम् सहस्रा । वाजम् अन्नभूतं सवस्य जगतः । अस्य॑ 
न सश्चिम । नकारः संपत्यर्थे । अनन्तरं भक्षणादेव भुदक- 
रम्) सिं क्षरणं व्रपिकरम् । न केवरं यस्पिरिचते इन्द्रः 
सोमं जठरे धारयति । किन्ति । मपि स सवान्सन्सतु- 
यसे जातवेदः । ससवान्सम् हवींषि संभनमानः सन् स्तु 
यसे ऋुचिग्यजमानः है जातवेदः । अयं तावदस्य मन्न- 
स्य प्रगुणोधेश्रुतिस्त॒ आहुतिपरिणामाभिपरायेण व्याचष्ट 
अयं वो छोको गादैपत्य आपः सोपः पुतो ऽस्मि दछोके य 
इन्द्रो धत्ते । जठरे वावशान इति । मध्यं वै नठरमित्यादि 
अयं सरको गाहपत्याग्नियरमिटोके अभियुतः सोम 
परिणामभूता अपः इन्द्रस्य जठरे मध्ये दषे स्थापयति । स- 
इसियं वाजमत्यन्नसह्िमिति । आपो वै सहसियो वाजः 
अपां विशेषणानि । ससवा न्स न्स्तूयसे जातवेदः 1 इति व्या- 
चष्टे । चितः संधीयसे जातषेद इति माहेपत्यरूपेण चितः सन् 
चीयसे । आदवनीयरूपेणेति वा अथान्तरनिदतितम् ॥ ४७॥ 



द्ाददोऽध्यायः । १२ । कण्डिका । ४८ । ६११ 

का7० [ १७, १, ८ ] मध्ये ऽशवृहतीश्चतस्रो दक्चिणोत्तसः पराची - 

रुपद्धाति दाक्चिणत उदङ्ड्य९ सो अग्निरिति भन्युचम्। ततो- 
ऽष्वयुमेण्डलादाश्चेणे उदङ्घरुल उपविदय मध्ये चतस्रोऽधच्रदती 
सज्ञा इष्टकाः पराचीः प्राज्छक्षणा दद्विणोत्तरप ङक्यातच्तरमारम्योपद्- 
धाति अभ्यात्मं चयनमिष्युक्तेः । ऋक् चतुष्केणेककाम् । हस्त. 
दीधीस्तद्धायामाः पद्या लोकद्वयन्यापिस्य शषटका अर्धेब्ुहत्य उ- 
ख्यन्त इति सूवार्थः ॥ पञ्च कचो विर्वापिव्रदष्टा आग्नेय्यखिष्डु- 
भश्चतुभ्यवुष्टुण् । इषटटकापधान दुत्र्ञायनयन दृद्धयातं अयमा. 

हपत्यः सः अग्निरिषकासिश्चीयत इति शेषः । यस्मिश्नगनौ चिते 
सति इन्द्रः खतमभिषुतं सोमं जठरे स्वोदरे दधे धारयति वतैभाने 
लेट् । किम्भूत इन्द्रः वावरानः चष्टीति वावशानः बहुकं छन्द् 
सीति (पा० २, ४, ७६) दपः इरी सति हित्वेऽभ्यासदाघं शा- 
नचि र्पम् कामयप्ानः । कोर्स साम सहखियं सहस्नाहम् | 
वाजमन्नं बहूनां तृक्िकरतेत्यथैः । अत्यं न नक्रारः सम्प्रत्यथैः 
 मक्षणादेव मदकरम् । सक्षि सरणं चृक्धिकरम् । अग्नो न केवल- 
मिन्द्र पव सोमं जठरे धत्ते किन्तु हे जातवेदः | जातं वेदो धनं 
यस्मात् हे अग्ने | त्वमपि ससवान् हर्वीषि सम्भजसानः सन् 
ऋत्विग्यजमनिः स्तूयसे षण सम्मतौ कङ्ुपत्ययः । उत्तरार्द्ध स्यायं 
घाथेः हे जातवेदः | सक्षि सरणं गसनकुद्ारुमत्यं न अङवामेव 
सहस्यं सदहसखरसंख्याकेन. घनेन सन्मितं वाजमन्नं ससवान् दत्त 
वान् सन् यजमानैस्त्वं स्तूयसे सखद्रेण सम्मितौ घ इति घप्रत्ययः 
षणु दाने कलु; ससवान् ॥ ४७ ॥ 

अग्मे यत्तं दिवि वचेः एूथिव्यां यदोष॑धीष्वप्स्वा 
यंजच् । येनान्तरेश्चमुश्ततन्थं त्वेषः स आालुश्णीवो 
नचक्चाः || ५८ ॥ 

अग्ने यत्ते । हे अग्रे यत्ते तव दिवि बुखोके आदिर- 
षणं वचेः । यच्च पृथिव्यामध्रिलक्षणं षेः यञ्च ओषधीषु 
अन्तव्येवस्थितम् यचच अप्स्वन्तव्येवस्थितम् आयज । 
आयष्व्यं मयोदया यष्टव्यम् एता न्यधस्तादक्तानि वर्चांसि 
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दुपतिष्ठन्ते आपः ताथ खमभिजिमासि । चखमेवेतेः सूपः 
परिणपरसीत्यभिप्रायः ॥ ४९॥ 

हे अग्ने ! दिवो श्लोकस्य सम्बन्धि अणेपुदकं त्वमर्छजिमा- 
सि जभिन्युख्येन गच्छसि गा स्तुतिगत्योह्धादिः अभ्यासत्वं ऊा- 
न्दसम् अच्छामयप्तुमिति शाकपूणिः ( निरत ५, ३१ ) निपातस्य 
चेति अच्छत्यस्य सहिताय दीधः आपो वा अस्य दिवोऽणेस्ता 
पष धूमेनाच्छताति (७, ९, १, २ ) श्रुतः | क्श्चिये देवा 

धिष्ण्या ऊचिषे ऊचिरे उच्यन्ते श्रियो बुद्धीरिष्दियाणि दृष्णन्ति ` 
परेरयस्ति धिष्ण्याः प्रणरूपा देवाः तान् देवस त्वमच्छनजिगा्सि 
अभिगच्छसि । ऊचिषे करजः कमणि छर् पुरुषवचनयोव्यैत्ययः । 
प्राणावे देवा चधिष्ण्यास्ते हि सवौ धिय इष्णन्तीति (७, ९, ९, 
२४ ) श्रुतेः । किञ्च रोचने दीधिरूपे मण्डले वर्तमानस्य सूयैस्य 
परस्तादुपरिष्ाया आप उपातेष्ठन्ते अवस्ताद्रवेरधस्ताच्च या 
आप उपाक्षष्ठन्ते वा आपश्च त्वपमिजिगासीत्यन्वयः त्वमेधेतेः स्यः 
परिणमसीिति सावः ॥ ४९ ॥ 

पुरीष्यासो अद्मर्थः प्रावणेभिः स॒जोष॑सः | जष- 
न्ता यकज्तमददाऽनयीवा इषो अही; ॥ ५० ॥ 

पुरीष्यामः । बहुवचनमिष्टकापेक्षम् । ये पुरीष्याः पश 
व्याः पृ्युभ्यो हिताः अश्रय इष्टकाः । प्राणेभिः । शरुङ गतो । 
परावणेः गमनैः । लोकव्याप्नििः । स जोषसः समानप्रीतयः 
समानसेविनो वा । समानं हि ते लोकं सेवन्ते । अर्षवृहत्यो 
हिताश्तल्लः । ते जुषन्तां सेवन्तां यज्ञम् अद्रहः अर्दिितारः। 
अनभीवाश्च अनश्ना या वुचुक्षानिषहटचतिकरा इत्यथः । इषः 
अन्नमक्तीः महीः महतीः प्रभूताः ॥ ५० ॥ 

अनुष्टुष् । वह्ुवचनमिष्टकप्पिश्चस् अग्नयः एते शषटकारूपा यक्ष 
 भस्मदीयसिमं यागं जजषन्तां सेवन्ताम् अनमीवा नास्ति अमीवा 

छन 

स्थावर श्मायदय ४ मस्ता अनमत द्ुधाचष्णायव- 
नि 
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` त्िकाः महतीः बहुखा इषः अश्नमक्ोखग्नयो जुषन्ताम् । कीदशा 
अग्नयः पुर्खष्यासः पुरीषेभ्यः पद्युभ्यो हिताः पुरीष्याः आज्सेरसु- 
क्र । तथा प्रावणेभिः प्रवणः प्रकषण वनन्ति सम्भजन्ति विषया- 
निति प्रवणानि मनांसि तैः सजोषसः समानप्रीतयः मनसा प्रीति- 
युक्ता इत्यथैः अन्येषामपि र्यत इति सदहिताधां प्रावणेति द्धः; 
बहुलं छन्द सीत्यत्वम् । तथा अद्रुहः न दुद्यन्तीत्यद्ुहः अदिसितारः 
परस्परं प्रातियुताः ॥ ५०॥ 

इडमग्ने पुर्दख सनिं गाः दादवत्तमस हव॑मा- 
नाय साध । स्यान्न॑ः सनुस्तन॑यो अिजावाग्ने साते 
छुमतिभेत्वस्मे ॥ ५१॥ 

पथिमे उपदधाति । ईडापप्रे । इडापन्ने हे अग्रे पुरुदंसं 
बहुकरमेसाधनभूतम् । यत्तु श्रुत्या उक्तम् पशवो वा इ३ति तद्र- 
टीवर्देहपा्यत इत्यनेन हेतुना । सर्निगोः गोः सम्बधिनीच- 
सानदाचपयददार्धघुतादकम् । शश्वत्तमं श श्विातकतमप्र् शाहव- 

तिककमे । अनपायिनीम् हवमानाय । यजमानाय । सहिदेवा- 
नाहयति । साध प्रसाधय । एतदुक्त भवति । अन्नं पोपसेचनं 
शाहवतिकतमं यजमानाय देहि । किञ्च । स्यान्नः सनु स्तन 
यः भवे चास्माकं पुत्र ओरसः | विजावा । प्नातिमान् यद्रा 
विजयशीखः । पितरं बा योजयति वीर्येण । य या सुमच्या च- 
मे तत्करोषिसा तेऽभूतु अस्मे अस्माघ्रु ॥ ५१॥ 

. का० ( १७, १, ११ ) इडामद्म इति पश्चिमे प्रतिमन्मुत्तस्तः 
इडामय इति राद्धयेन प्रतिमन्त्र पथ्िमे दे पादमात्यो पथे तिर- 
इ्च्यो उद्गछक्षणे उपदध्यात् उत्तरतोऽवस्थितो दक्षिणामुखः इडा- 
मिति दक्षिणाम् मयं त शव्युत्तरामिति सूराः ॥ दे आश्चेय्यो 
िष्टुबवुष्टुभो । हे अभ्रे ! हवमानाय यजमानाय इडामन्नं साध 
साधय सम्पाद्य छन्दस्युमयथेति दशप आधैधातुकष्ेखोपः । 
इयति भाहयति देवान् जुदोति वा हवमानः तस्मे । यन्तु श्रुत्योक्त 
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पावो वा इडेति (७, १, १, २७ ) तद्बस्छीवर्दैरश्चस्योत्पादमान- 
त्वात् । किम्भूतामिडा पुरुदंसं दंस इति कमेनामस्ु ( निघ० २, 
१, ३ ) पठेतम् । पुरूणि बहूनि दंसांसि कमणि यया सा पुरू 
साः तां पुरुदससभिति प्राप्रे रिखोपश्छाम्दसः । बहुकमंसाधनभू- 
तमश्नं देहीत्यथैः। तथा हशाद्वत्तममत्यन्तमविच्छेदेन वत्तमानमन- 
पायिनं गोः सनि धेनुसखम्बन्धि दानं पयोद्धिधुतादेकं सर्वदा दे- 
दीव्यथः । किञ्च नोऽस्माकं यजमानानां सुः पुः स्यादस्तु । 
कीदशाः सूनुः तनयः ओरसः पुत्रस्य सुयुशब्देनोक्तस्वाद त्तपुत्ादि 
व्याब्रच्य तनयराब्दः यद्वा तनेोत्य्िदोत्रादेक्माणीति विजावा 
प्रजावान् विडवनोरनुनासिकस्यादिति धातोराकारः । हे भने! ते 
तव साश्नगोपुत्रदानविषया सुमतिः शोभना बुद्धिरबु्रहेणस्म अ- 
स्मसु भूतु मवतु यजमनेभ्यस्त्वयान्नादि देयमिति भावः व्यत्ययेन 
शपो दुक् अस्मे विभक्तेः आदेशे त्यदाद्यत्वम् ॥ ५१ ॥ 

9 ^~ १ „€ क म $ 
अयं ते योनिं कत्वियो यतो जातो अरोचथाः । त 
॥ १५५ | वक © 

जानन्नग्न अआरहाया ना वचया रयिम् | ५२ ॥ 

द्वितीयश्रुपदधातति । अयन्ते । व्याख्यातम् ॥ ५२ ॥ 
व्याख्याता [ ३ अध्या० १४ क०)॥५२॥ 

चिदसि तथां देवतयङ्किरस्वद्श्चुवा सीद् । परिः 
चिद॑सि तया देवतयाद्गिरस्वद् धरुवा सीद् ॥ ५३॥ 

पुरस्तादुपदधाति । चिदसि । चिज चयने । चितासि। 
सादयति । तया देवतया सादिता सती अद्धिरस्वत् पाणव- 

[की ॥ [ प ® 

त् । यथा हिभाणः स्वेमङ्गम् व्याप्य स्थितः एवं च्व मपि। ध 
वादं निविशस्व । तथा देषतयेति वग्ने ते वताङ्गिरस्वदिति 

प्राणो वा अङ्गिरा इति श्रुतिः | द्वितीया भुपदघाति। परि चिद 
सि । परि सवेत धितासि तया देवतयेति व्याख्यातम् ॥५३॥ 

का०( ९७, १, १२) चिद्सीति पूवं दक्षिणतः प्रति मन्जम्। 
तदुत्तरतो ऽपस्मार्गेण . दक्षिणां गत्वा चिदसीति प्रातिमन्तर पूव ति- 
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क [९ ` र्ययौ उद्ग्टश्चणे दक्षिणे स्थित उष््ङ्द्ुख उपदधाति चिदसी- 
त्युत्रां परिचिदसीति दाक्षणाम् : श््कादेदत्ये प्क यजुषी । चीयत 

दति चित् ¦ है इष्टके ! त्वं चित स्थापतासि यद्धा चिनोति भोगान् 
सस्पादयतीपति चित् त्वं भोगसमस्पा्िकान्चि | तया प्रसिद्धया देव 
तया बाग्रूपया सदिता सतती आङ्केरस्यत्प्राणवत् प्राणा यथा सवौ. 
ङ्घ स्थितास्तथा श्वा स्थिरा सती त्वं सीद् निविशस्व तया दैव- 
तयेति वाग्व सा देवताङ्ेर्स्वदरिप्ति प्राणो बा आङ्ग इति श्रुतः ॥ 
दवितीयाभुपदधाति । पारेचत् परेतः स्वेतः चथते परिता भोगां 
भ्चिनोतीति वा त्व परिचिद्! तथा देवनयोत व्याख्यातम् ॥ ५३॥ 

खोक पण छिद्र वणाथो खीद् श्वा त्वम् | इन्द्राश्री 
त्वा बृह्स्पतिरस्मिक् योमावसरीवदन् | ५४ ॥ 

रोकं पृणा पद्धति । रोकं पण । प्यादि खोक स्थानं 
पृण पूरय । द्रं पृण पूरय । अग्ने रवयवभूता भव । अथीं 
अपिच सीद निविशस्व घवा निश्वखा तवम् । इन्द्राग्नी च। 
रवां वृषृस्पतिश्च अस्मिन् योनो स्थाने असीषदन् आदादय- 
न्तु। न हि मानुषो ऽष्वयुः खां सादयितुं समथे इव्यभिपायः॥५४॥ 

का०( १७ ९, १७ ) तिसृषु खोकमस्पृणाश्ु मन्वा दक्स च द्यो 

वी द्शस्वेकस्यां च । आदौ तिखघु लोकमस्पृणेष्ठकास्ु तृष्णी्ुपहि 
तासु छोकं प्रणेव्यभिमन्वणम् ततो दशु मन्बः यद्धादौ योल 
कमस्पृणयोमैन्बस्ततो दशसु तत एकस्याम् एवमेकावश्तीष्टका गा- 
पत्ये स्युरिति सूत्राथःालोकम्पृणादेवत्याचुष्टुए् । हे रोकम्पृणेष्टके 

त्वं रोक पण गाहैपत्यचयनदेदो पुर्वष्टकाभिरनाक्रान्तं स्थानं परण । 
तथा छिद्र; परण किञ्चिदपि छिद्रं यथा न ददयते तथा संश्टिष्ठ 
भवेत्यथैः पृण तृप्तौ तदादिः । अथो अपि च श्चुवाद्टा सतीत्वं 
सीद तिष्ठ । किञ्च इन्द्ाश्नो बहस्पतिश्चत देवा आस्मन् योनौ स्थनि 
स्वा त्वामसीषदन् सादितवन्तः सदेश्चड् न हि मादुषोऽप्वयुस्तां 
सादयितुं शक्य इति माचः ॥ ५४ ॥ _ 

ता अस्य सददीदसः सोभ शआओआणन्ति पएष्टनयः 



£ ध {ऽध्यायः । १२ कु | ८ ६१. 

घडा रशवम दिकः || ५५ ॥ 

षूददोहस्राधिवदति । ता अस्य । अनुष्टुप् । यङ्खादु- 
तिपरिणामभूता आप उच्यन्ते । व्यवहितपद्भायो मन्त्रः 
ता यज्गपरिणामभूता दिव इत्यन्तस्पदभिह संबध्यते । दिवः 

युखोकार् च्युताः । सूददोहसः । आपो वे षदोऽन्नं दोह इति 
श्रुतिः । अन्नघहिवा जपः । अस्यत्यस्य पदस्य बिच इत्य- 
नेन सम्बन्धः । यज्ञो द किस इति श्रतिः अस्य शिवि; अस्य 
यत्तस्य सम्बन्धिनं कोपं श्रीणन्ति मिश्रयन्ति । दृरनयः अन्नं वै 
पृरनीति । एतदुक्तं भवति । अस्मिन् छोके पतिर अपओः 
पधेदनस्पत्यश्नभूताः सोमस्योपङ्कषेन्ति । कस्िन्काछे श्री- 
णन्ति । जन्पन्द्वाना् । सवत्सं २ दकानां जन्मे श्रुतिः | 
संवत्सरधृतिनः संवर्तरे सोमयागः तद्मिप्रायप्रेत् त्रि 
ष्वा रोचने सवनानि वे ब्रीणि रोचनानीति श्ुक्तिः । 1 
ष्वारोचनेष्विति वचनव्यत्ययः । त्रिषु सवने । एवं श्ररि 
ऽयं मन्ो व्याख्यातः ॥ ५८५ ॥ 

। 

न 

का० { १६, ७, २४ ) नित्ये सादनसूददोहसा उपधायादु चरे 
तया देवतया त्ता अस्येति । तया देवतयेत्ति सादनम् ता अस्येति 
सूददोहसाधिबदनम् पते चिच्ये सर्वेति सूत्रार्थः ॥ इन्दुश्च 
भरयमे घ छाव्दे वत्याचुष्टुष् । दिवो द्युखोकसस्वान्धिनी दिवश्च्युला 
वा सुर्ददीहसः शूदश्च दोहस्श्च ते दुद्दोहसः दुदेन अदेय 
सहिता दोदसोऽश्नानि अन्नयुक्ता आपः ताः प्र्िद्धा अस्थ विशो 
यज्ञस्य सम्बान्धन सोमपरा्रीणम्ति सम्यश्पिश्चयल्ति पद इ 

 न्तिवाश्री पाकर क्रधादिः आपो वे सूदोऽन्नं दोषः (८, ७, ३, २९१) 
यज्ञावे विद्राद्ातेच (< ७) २, २९१ ) श्रुतिः । कीदशाः सुरदोहस 

पदनयः नानव यद्धा अन्न वे पृहनातिं (< ७, ३, २१ ) श्रुते 
 स््ररूपाः अदाभ्य बीह्यादेषाच्यारिष्पादक्ा इत्यथः । कद श्रौ- 

णन्ति देवानां जन्मन् जन्मनि संवत्सरे संवत्सरो वै देवानां ज- 
७८ 



६१८ मन्व्रभाष्य-वेददीपसदहिता शुङ्कयज्ञुःखंहिता । 

न्मेति (< ७, ४, २९१ ) श्रुतेः । संवत्सरे संवत्सरे सोमथागस्व- 
दभिप्रायमेतत् । सवनानि वै चीणि रोचनानीति (<, ७, ३, २९१ ) 
श्रुतिः । यक्षपरिणामभूना अन्नोत्पादिका आपो दिवः सकाद्ा- 
द् स्मिन् रोके पतित्वौषधिवनस्पत्यश्नभूताः सत्यः सोमस्योपस्छ्क- 
वन्तीति भावः ॥ ५५॥ 

इन्द्रं विदथा अवीव्रधन् ससद्रव्यचसयं गिरः । रथी- 

तम रथाना वाजान सत्पाल पातन ॥ ५2 ॥ 

पुरीषं निवपति । इन्द्रं विश्वाः । रन्द्रयनुष्टुप् इन्द्रं बि- 
दवाः सवाः गिरः स्तुतयः ऋम्यजुःसामलक्षणाः । अवीष्टधन् 

¢^ (न [क ^ 9 

वद्धयन्ति । सथुद्रव्यचसम् । समुद्रमिव विविधायनं नानाम 

तिम् अक्षोभ्यवलं वा । रथीतमं रथीनाम् । सर्वेषां राथेनां 
मध्ये रथयुद्धकन्धातिस्षयम् वाजानां सत्पतिं पतिम् । बाजा- 
नापन्नानां पतिं सताश्च पतिम् । श्वतिस्मरतिकमोचुष्टातारः 
सन्त उक्ताः ॥ ५६ ॥ 

का० ( १७, १, १८ ) चात्दारुदेश्ात् पुरीषं निवपर्वीन्द्रं विश्वा 
दति । चात्वाटस्थानात् सृदमानीय गाहेपत्यचितेरुपरि क्षिपति ॥ 
इन्द्रदेवत्या मधुच्छन्दः खतजतृदष्टाउुष्टुप् । विदवाः सवां गिरः 
स्तुतयः ऋग्यज्ुःसामरूपा दन्द्रमवीघ्रघन् वशचयन्ति । कोटरामिन्द्रं 
समुदधव्यचसं खमुद्रवद् व्ययो व्याह्तियस्य त समुद्वद् व्यापक 
विविधाञ्जनं नानागतिमित्यथेः अक्चोभ्यगति वा । रथीनां र्थयु- 
कानां सर्दैषां मध्ये रथीतममत्यन्तं रथयुतं रस्थयुद्धे छन्धातिश्चय- 

यथः | ईद्रथिनः इति ( पा० < २, १७ वा० १) घे परे रथिन 
शदादेरः । तथा वाजानामन्नानां पात स्वामिनं सत्पात स्वधमव- 

नां च प्रातिपारखुकम् ॥ ५६ ॥ 

समित सङ्कल्पेथा< सम्थियो रोचिष्णू सुमनस्य 
नौ । इषमूजंयभि संवसानौ ॥ ५० ॥ 

8५, 

 सिव्येनाइुख्य निवपति समितमिति चतदभिरुष्णिगुषरिष 



द्ादश्षोश्ध्यायः । १२। कण्डिका ¦ ५६) ६९१९. 

दुबुहत्युण्णिर् पङ्किभिद्रेययिदेवत्याभिः । वतीयो वाभ्निदेवत्या 
समितम् । दितीयपादयभ्रति । व्याख्यायते । यो युवां स्त्रयां 
$ क क कत, ५ 

संगतिपियौ रोचिष्णू रोचनरीरौ च । तो सुमनस्यमाना 
क 

परस्परं शोभनं चिन्तयन्तो । इषमद्धमूनं तदुपसचनं सर्पिरादि 
अमिसेवसानो अभ्यवहरन्तो । वस्ते रथान्तरे त्तः एतत्कृवाणां 
समितम् इण गतो । संगतिं कुरुतम् सङ्कस्पेथां च  एकसकल्पो । 
च भव्वापत्यतदाश्ास्पह् ॥ ५५॥ 

का० (८ १६, १, १९. ) घखमविलखां कत्वोख्यं निवपति समित- 
पिति । समं विर यस्याः सा समविखा विभक््यद्युक् छन्दस 
गाहे पत्ययिति शरुतृपर्णन परिशित्छमां त्वा तन्मध्ये नीचेरुख्या- 
श्चि स्थापयति चतुमेन््ेः ॥ चतस्चो च्यशचिदेवत्याः । समितम् उ- 
ष्णिगेकाधिक्रा अनियतःश्चरपादत्वेऽप्यष्टावंदात्यक्चरत्वात् । हे चि- 
व्योख्याघ्नी ! युवां खमितं सङ्गच्छतम् । इण् गतौ सङ्गतौ भवतं 

` सङ्कल्पेथां च पएकसङ्कट्पो भवतम् । यद्धा सङ्कटपनं यक्ञनिष्पादनं 
कुरुतम् । कीडरौ युवाम् सम्प्रियौ सम्भीणीतस्तौ इयुपधेति 
कः सम्यक् परस्परं भरोत्तियुक्तौ । रोचिष्णू दीप्यमानो अदुः 
जित्यादिना इष्णुच् । खुभनस्यमानो शोभनं मनः कुरुतस्तौ सुमन- 
स्येते । खुमनस्येत तौ सुमनस्यमानौ खुन्धातुः सयङ््डन्ताच्छा 
नच परस्परं शोभनं चित्तवन्तौो । इषमन्नमूर्जमुपसेचनं घृतादि 
चाभिसखंवसानो अभ्यबहरन्तो मुञ्ानौ अभितः खम्यक् सम्पाद्- 
यन्तौ वा घस्तेरथोस्तरे चृत्तिः ॥ ५७ ॥ 

खं वां अनरे सं वता सुं चित्तान्याकरम्। 
अग्नं पुरीष्याधिपा भत्वं न इषमूजे यजमानाय 
क क 

धां ॥ ५८ ॥ 

सं काम् । आसस्करम्र् | आभिञुख्येन स्थित्वा सस्कत- 
अ 

वान् । वां युवया मनांसि । बुद्वहकारमनां्ीति वहुवचनम् 
संत्रता । त्रततिमि कनाम । संस्कृतां युवयोः कमाभि । 



६२० न्त्रभाष्य-वेद्दीपसदिता शु्कयसुःखषहिता | 

` सुष्चेतानि । तवितकब्देन सस्कारा मनोगता उच्यन्ते ¦ सं 
स्फर तव् श्रा(पनोगतान्पश्छ्ारान् । उकारः सयुखयार्थी 
एं दनः क्यं  संस्काररेकीमूतेरेकीभ्तं स्वापेकदेवताभिसा 
निर्न दये । हे अद्रे पुदष्य पशव्य अयि थथं अधिपति 
[8 भेष । स्वः अस्न्यद् पं चीज च यजदानाय च धे 

उपार््ठाद् बती अष्रसप्तनवचयोदहाक्चरपादत्वादेकाधिका | 
हे पएूथोकावद्षी ] वां युवयोमेर्नंसि बहुवचनत्वाम्मनोवुच्यहङ्कासः- 
नष्टं समाकरं सवेतः सङ्गतान् कसि करोतेरङ्युचसबहुव यने 
साधि अकरिति रूपस् । तथा तता बतानि कमणि समाकरम् | 
घलतनमित्ि [ निध० २, १, ७] । तथा चित्तानि च मनोगतसंस्का- 
थ् खधाकरम् । उक्रारः समुश्वयाथंः । एवं मनःकमैससकारै- 

रेवि तर्कोयुतमन्ि प्रायेये हे पुरीष्य | पशव्य | ह ञष्ठे| त्वं 
नोऽस्यराफम् अशियातीति अधिपः पारुको भव ईइषमन्नसूु मै तदुप 
सखन दध्यादि च यजमानाय धेष्ि देहि ॥ ५८ ॥ 

अगले त्थं धुरीष्यो रछठिलान् पुष्े्ार २॥ अखि । 
$ | 

शिषः धत्थ दश्चाः खडः स्वं योनिधिह्ाक्दः। ५९ ॥ 

अग्रे च्यर् । है अभ्रे त्वं पुरीष्यः रपि्वश्च धनर्यांध पु 
षिवा अद्धि वत्तः अतः शिवाः एत्वा हिकः सवाः सं सानि- 
प्सः । इति व्यारूपातप्र् ॥ ५९ ॥ 

उख्याशिदेवत्यतस्णक् आष्यंक्ािका आनेयताक्चस्यादत्वास् । 

हे अघने ! स्वं पुरीष्यः पश्ठव्योऽसि रिम धनवान् पुष्टिमान् 
यो युश्वालि अतः सयौ: दिशः शिवाः कान्ताः कृत्वा इ्स्मि- 
श्चयन स्वं सनि स्वकीयं स्थानमासद्ः ब्राप्डुहि ॥ ५९ ॥ 

भरतं नः सनम सचेतसावरे वसोः | माय. 
ज हि<सखिष्टं सा यज्लप॑तिं जातवेदस शिक मव 
ल्म बः | ६० | 

[य 



` दददयोऽध्यायः । १२॥। कण्डिका ! ६१। ६२१ 

भवतन्न इत्ति व्याख्यातम् । ६० ॥ 
आर्षी पङ्कः अनियताश्चर्पदत्वात् दयश्चिदे त्या । एुनव्याख्या- 

यते (७ अध्या०३े क०) । हे जातवेदसौ अश्नी ! यज्ञमस्मदौयं 
कमं युवांमार्हिसिष्टं भा विनाशयतस् यङ्पात्ति यजमानं च मा 
दिसिष्टम् अश्याष्स्मिन् कमदिने नोऽस्मभ्यं शिवौ शान्ती वामः 
वतम् । किञ्चि युवां नेोऽस्पदशध समनसौ सचेतसौ अरेपसौ च 
मवतम् ! मनसा सहितौ समरानचिन्तौ । अभ्यविषयं मनो हित्वा- 
स्मदवुच्रहाभिश्ुखत्वं ससनस्त्यम् । अस्मदयु्रहेऽन्योन्यविप्रतिप- 
्तिराहित्यं सचेतस्त्वम् । अरेपसौ निष्पापौ अस्माकं प्रामा- 
दिकापराधसच्वे कोपाभावो लिष्पापत्वम् रद्ावस्मभ्यं मवत- 
मित्यथेः ॥ ६० ॥ | 

यस्थि स्वे योनावभा- मातेषं पु दुधिदी ुरीष्य् 
+ € क 1 9 ~ 1.८ 

र्वा ! तां विच्त्हैवैकेतुभिः संविदानः प्रजाप॑तिर्वि- 
1. (८ ८ 1 द्वक विरखुश्चतु ॥ ६१ ॥ 
उखां शिक्याद्सुश्चति मातेव पुत्रम् । अवुष्टुप् । उखा 

स्तुतिः । यं यथ्ुखा माता इव पुत्रं पृथिवीरूपमवस्थाय पुरीष्य 
पशव्यम् अथिर से स्वकीये उत्सङ्गे कुता अभाः । प्रथमपुरू- 
स्येत्रपम् उखाद्ब्दसामानाधिकरण्यात् अभार्खा अभार्षीत् 

धारेतवती । तामिदानीङ्कृतमस्यां सती विश्वदेवः ऋतुभिः 

संविदानः । अहो महत्कमकृतपित्येवं संवादं इवेन प्रजाप 
(ॐ) ५, ¢ ^~ क 
पावद्वकमो च विदयुश्चतु सिक्यात् ।॥ ६१ ॥ 

का० { ९७) १, २१ ] सिकताभिः समविलां रत्वा मातेव पु- 
अमिति शिक्त्याद्धिसुच्याभ्रिवन्निधधायासिश्चति पयोमध्ये तूष्णीम् । 
शु्याश्रुखां सिकताभिः सम्पूये मातेवेति मन्त्रेण दहि क्यात् पृथक् 
छस्वाभिवदिति स्थापितभ्चेख्तरेऽरल्लिखात्रे गाह पत्यचितेसुष्यवी- 
खां निधाय तन्मध्ये तूष्णीं दुग्धं सिञ्चेदिति सूराः ॥ उखदेव- 
त्या भिष्टुप् वृतीयो नवकः चतुथं द्द -+ ̀ पृथिवी भूरूफमसू- 
ष्मयी या उखा पुरीष्यं परान्यमश्ि ` स्क योनी स्वकौयामस्थानें 
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-अभाः अभार्षीत् धूतववी शजो उड वडुरं छन्द सीति ( पा० ७, २, 
९.७ ) दडागमाभावे सिचो विख तिपि द्ये रूपम् । माता पुच्रमि- 
च यथा माता पुत्रह्ुत्सङ्के विसरति । परजापतिः कृतहृत्यां तामरुखां 
विमुञत रिकव पाराद्विखुक्छा करोतु । कर्मदराः प्रजापतिः विद्वै- 
दवे छतुभिश्च संविदानः संवित्त इति एेकमत्यं गतः अहो महत्क्मो- 
खया छतयिति संवादं कुवन्, । विच्वकमां विद्व खष्ठिरूपं कम य- 
स्मास वविन्वकमा ॥ ६१ ॥ 

अद्युन्वन्तसयजन्पवभिच्छ स्तेरस्येत्यालन्विद्धि 
तस्करस्य । अन्यमरस्माद्िच्छ सातं इत्यानमो दकि 
{निच्छलं तुर्यमस्तु । ३२ ॥ 

नेतनाभिष्टकानाद्ुपधानं विष्टभिरवुष्टुब्रभिः । अघु- 
न्वन्तम् सोमाभिदवमङ्कबोणम् यजमान चान्यः यज्ञैः क्रतुभिः 
इच्छ परिग्रहीष्य । किञ्च । स्तेनस्पेत्यामन्विहि 1 स्तेनस्य चौ- 

= € ^+ [43 

रस्य इत्यां गतिम् अनुङ्खवन् इरि । प्रपछाय्य याट । तसछ- 
रस्य । तदेवायञ्चौरकमं कशेति नान्यत् सतस्करः सन् तस्कर 
इत्युस्यते । पुनरप्याह । अन्यमस्मदिच्छ अन्यं पुरुष मस्मतः 
इच्छ ग्रह्छतुम् सा ते तव इत्या गतिः । एवं दण्डगभ॑गरुा अथे- 
दानीं साम्नाह । नमो देवि निक्र॑ते तुभ्यमस्तु । हे देवि 
निक्रते तुभ्यम् नमः अस्तु॥३२॥ 

का०( १७, १, २३ ] नेत्तीः कष्णास्तुपपक्रारसितस्ोऽरश्चणाः 
पादमा्िविष्यद्यन्नहोभवदेशे दश्षिणोत्तसः कृत्वा दक्षिणामुखो- 
ऽयुपस्प्श्न्खुन्बन्तमिति प्रत्युच पराचीः । ततोऽध्वयुः राजसूये 
हविष्यरा्नहोमे यारे देशस्ताद्दो स्वय प्रदीणें इरि्णि वाथस्ु- 
न्वन्तमिति परव्यचं तिस्नो नेकतीसंक्षा इष्टका दक्षिणोत्तरः कत्वा 
ततस्ता अस्प्द्न्नुपदधाति । कीदशीः पाकेन कष्णवणौः तुषैरेव 
पक्ता: श्चणदहीनाः पद्याः पराचीः अनातममुखीः । स्वयं दश्िणाभु- 
खः पूवेमुत्तयं निश्राय ततो दक्षिणे ढे इति सृत्राथः ॥ तिस्रोनि- 
 ऋतिदेवत्यास्विष्डुभः। हे निके ! असुन्वन्तं सोमयागमङ्कर्बाणम् 



> न 

दादशणऽध्यायः । १२ कण्डिका । ६३) ६२३ 

अयजमानमस्येहं विर्ज्ञेयैजनमकुवणं च त्वभिच्छ भतिगच्छतं यू 
हाणेत्यथः ! किंञ्च स्तेनो गुष्चोरः तस्करः परकटचोरः तयारे्यां 
गतिमन्विहि अनुगच्छ पृष्ठतो गत्वा तादपि गृहाणेत्यथः । सवथा 
सोमं खन्वद्धयो इवियंजञेश्च यजद्धयोऽस्मदन्यमिच्छ न त्वस्मानिः 
च्छ । सा दष्रशिश्चा ते तवेत्या गत्तिश्चर्या हें देवि निच्छंते ! एद- 
स्भूतये तुभ्यं नमोऽस्तु ॥ ६२ ॥ | 

नलः सखुं त (नच्छत लम्मततजवस्मय् वचा 

चन्धस्तस् } मच त्वं यस्या संविदानोचमे नाके अ- 

धिरोरयैनम् ॥ ६३ ॥ 
भ ५ ५५ क (५० 

नमः सुते नमस्कारः शोभनः ते तव है निक्रुते अस्तु । 
क 0 (न += [क १ (न ०५ ५ 

(चत्छतः दृच्छापात्तः भ्राम ता । [तिममदुत्साहस्त जा यस्याःसा 

{तम्प्रठ्जाः तस्याः अस्बाधन तेरपतजः; । अयस्मय वरवचत् । 

अयामय वबच्छान्व बन्यरमतस्् यनाह बद्धः अजस्य जवम 

टक्षणन । जाचत्वा ज्रयत भ्रत्वा जायत इर कश्च । यम 

नाप्रिनात्व यस्या च षूाथव्या सविदाना एकमत यूय | इउक्- 

म नाकं उत्छष्टे स्वयं आधराहय एन यजमानम् ॥ ६३ ॥ 

निकतिः छृच्छ्रापतिः . स्यादलश्ष्पीस्तु निच्छतिरित्यभिधानात् 
( अमरऽ १, २, १३ ) भूमिवो निकतदिगसिमानिनी देवता वा। 
अलक्ष्मधां दिकूपतो चापि निक्छतर्निरुपद्रवे इति ( हम० नाना० ३; 
२७२ ) कोशात् । तिग्मं तीक्ष्णं दुःखहं तजो यस्याः खा तिम्पतेजाः 
तस्याः सम्बोधने हे तिग्मतेजः । हे निकरते ! ते तुभ्यं खः सतयं 
नमोऽस्तु । अयस्मयमयोमयम् अयस्मयादीनि छन्द सीति सत्व- 

म् । रोदपादावदृददमेतं. बन्धं जीवत्वेन जन्भश्रतिरूपमक्ञानं 
त्वं विचुत विच्छिन्धि नाद्य चुतो ग्रन्थे तुदादिः ह्चोऽतस्तिङः 
इति संहितायां दीधः । किञ्चि यमन अभ्निना यस्या पएृथिन्याच 
संविदाना फेकमत्यं गता सती उत्तमे उक्षे नाके स्वैरुखोपेते 
दुःखमाचहीने स्वभे एनं यजमानमधिसेहय स्थापय ॥ ६२ ॥ 

यस्यास्ति घोर जसच् जदोम्येषां बन्धानामवस- 
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जनाय) यां त्वाजनो भुखिरितिं पमन्द॑ते निच्छतिं 
त्वा ई परिदेद् विद्रवतः ६४ ॥ 

यस्यास्ते ! यस्याः तव है घरे विषपशीरे । आखन् आ- 
स्ये धरुखे जह्नोमि हविः एषां बन्धानाम् अवसल्नेनाय विमोच- 
नाय । सा खमता म्बन्धानस्मत्तो विन । कश्च | यांच 
त्वां जनो रोः भूमिरिति कृत्वा भन्दते स्तौति तां त्वा मह- 
मपि स्तौमि । तथेव परातिष्ठभूतानां जनयित्री सातेवं बिभती- 
त्याह्िभिगुणैः । किथ्च । निक्छतिं स्वाम हं परिवद् जानाभि 
विश्वतः सवतः ! नितरां हि विदित आमन्बितो हिनस्तीत्यत 
एतान् बन्धानवद्न अस्मत्तः ॥ ६४ ॥ 

^ (^ भ क 

हे घोरे विषमशीटे क्रूररूपे निक्छतिदेषि ! यस्याः ते तव आ 
सन् आस्ये भ्रुसे अहं जदोपमि आहुतिवदिष्टकाशरुपदघामि । किम- 
थेम् प्रां बन्धानां यज्ञमानस्य स्वगांह्िप्रतिबन्धक्रानां पापाना- 
मवसखजनाय । किञ्च जनो जन्तुमान्नो या त्वा त्वां भूमिरिति भ्रम- 
न्दते स्तौति शाद्नानभिज्घत्वात् । मदि स्वपने जाच्ये मदे मोदे 
स्तुतौ गादिति धातुः । त्वं तु निक्रैतिः । अदं तु चाखज्घतया 
तादशं व्वा स्वां विद्वतः सर्वथापि निक्तिमेव परवेद सम्यग् 
जानाभि । निकरतिशन्दस्यायमथेः सवदेवकछ्ाधास्णाहेवयञजनान्नि- 
ष्छृष्य स्वतन्ध्देरो विदीर्णादौ ऋतिः प्रा्षिय॑स्याः सा निरकतिरिति । 
इदं प्रकारद्वयं वेदेति विदवत इत्युक्तम् ॥ ६४ ॥ | 

$ ७, { > 1 ^~ 1 यते देवीं निक्तिराचवन्ख पाश्च ग्रीचास्वविचु- 
त्यम् । तंते विष्थाम्या्युषो न मध्यादथैतं पितुम॑दि 
शं ५. भूत्यै 9 

प्रस्षुतः ॥ नसो मत्ये येद् चकार ॥ ६५ ॥ 
रिक्यरक्मपञेदासन्दीः परेणस्यति । यन्ते देवी। 

त्रिष्टुप् । यजमान उच्यते यंते दैवी निकरतिः आबन्ध. आ- 
वद्धवतौ रिक्यपाक्ं रक्मपा्े च । ग्रीवासु कण्डे । अधिन्- 
त्यमू । चृतो च्छेदने । अब्रिच्छेयम् अनवस्ण्डनीयम् अनेनैव 



छ्वादरषेऽध्यायः । १२1 कण्डिका ¦ ६६ । ६२५ 

यजुषा तं पालं ते तव विष्यामि । स्यतिरुष्ष्टो त्रिपोचने । 
विश्वा । आयुषो न मध्यात् । अग्िवौ आयुस्तस्यैत- 
न्मध्यं यश्चितो गाहेपर्यो भवस्यत्चित आहवनीयः नकारः स- 
भरत्य्थं । अग्नेम॑ध्यात् अथोन्ुक्तपाशः सन् अग्निरूपमवस्था- 
य । यजमान एतं पितुमन्नप् आदधे भक्षय । प्रसूतोऽभ्यनु्नातो 
निक्च्या । उदपात्रं निषिच्य अन्तशस्मेष्टकयुपातिष्ठान्ति, । नमो- 
भृत्ये | षिरादेकषपदा भृतिदेवत्या । नमो सूत्ये ध्रिये या इदम- 
ग्निरक्षणङ्मं चकार छृतवती । ३५ ॥ 

क० ( १७, २, ४ ) रिक्यरक््रपाशेण्ड्ासन्दीः परेणास्यत्ति यं 
त दति । शिक्यं खक्मपान्नं इष्ड आसन्दीं च नेच्छतीष्टकातः पञ्चा- 
त् क्षिपति ॥ यजमानदेवत्या च्िष्टुष्. । यजमानं प्रत्युच्यते । हे 
यजमान ! निच्तिदषी ते वत्त ग्रीवाश्च कण्डावयकेदु ये पाशे शि 
कयरूपसाचनन्ध आ समन्ताद्रद्धवती कीट पादायविचुत्यं चृती- 
छदने अच्छं द्टं ठं श्रीवस्थं वे दव धाद्ममेन मन््णादहं विष्या- 
भि विद्ुखमि स्यतिरश्खष्टो वियोनयः । कर्मात् स्थानद 
सुशमि आयुषोऽग्नेमेध्याद्गाहेपत्यचितिस्थानात् न सम्प्रति इदा- 
नीमेव पाश्च दुरीकरोमीत्यथः । नकारः सम्प्रत्य्थैः अश्वौ आयु 
स्तस्वेतन्मध्यं तद्धितो गाहैपन्यो भचत्यचित आहवनीय दवि ( ७, 
२, १, १५ ) श्युतेरायुःछब्देनाजाश्चिरुच्यते । अथ दाद्ठलिमोकानन्तरं 
प्रसूतः निक्रत्यायुज्ञातः सम् अशधिरूपमाधित्य हे यजयान् ! पवं 
पित॒मन्नयद्धि भक्षय ॥ का० [ १७, २, ४ | उदपा निपिच्खभ्तसा- 
त्मेष्टकमुत्तिष्ठन्ति नमो भूत्या इति । शिकयादिनिरसनानन्तरमात्मन्ते 
नेशतीष्टकानां च मध्ये जरू चमसं तृष्णीं निनीय अह्मयज- 
मानाध्वर्यवो नम इति अन्बेणोसिष्ठन्ति नैकर पीसमीपादिति सूबा 
अः ॥ मूतिदेवव्यैकपदा विसद् । यादेवी इदमद्धिरुश्चणं कमे च- 
कार तवती तस्थे शूत्दै ् रीरूपिष्ये देव्यै नमो नमस्कारोऽस्तु ॥६२॥ 

शिवि्लनः सङ्नो वक्सूकां विर्व) रपाभर्च॑ष्टे 
छा्वीभिः | देव इव सथिता सत्यघर्मन्ह्धो न वंस्थौ 

\५९ 
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स्परे प॑श्रीनाम् ।॥ ६६ ॥ 
शाख्रा्योपस्थानम् । निवेक्षनः । त्रिष्टुप् । पृथिवीलो- 

कद॑स्तुतोऽयमानिर्योऽयपाभिनिर्निवशनः । निविशन्तेऽस्मिधिति- 
नवश्चनः । सङ्गच्छन्तञस्पान्नात सङ्गमनः । कषाय । कपना 

धनानाद्भू । यथाय वविहवरूषा । सवाम अहुवनायद्ल्षणारन्यं 

तिभरणाचामनाघ्रधिष्प्यप्रशताजचे । अभचष्टे आमपश्यतं | स- 
(~) (<, न =, 0 ~~ ९ क , ५ [8 चीभिः घेः सेयुक्तानि । कथं पद्यति। देव इषव सविता । सत्य- 

£ 

धमा जावतथकमक्रास । यश्च इन्द्रा न इन्द्र इव तस्था तस्यषा 

न् । समर दभ्रा । पथमना | पारपान्यायः सह् । ते षय स्तुम 

इति वाक्यदेषः ॥ ३६ ॥ ̀ 

का० ( १७, २, ६ ) अनपेद्छयत्य शशा खद्वार्यापस्थानं निवेशन 
इति । ब्रह्मयजसानाध्वयैवो नैछत्यधरधानदेरात् पश्चादपद्यन्तः 
राख गच्छन्ति अष्वयुरेत्य इषदाद्वारि भवं माहेपत्याप्चतिरूपम- 
धिमुपतिष्ठते ॥ विद्वावस्ुगन्धवदृषेन्द्रदेवत्या चिष्डुप् । अयमश्चिः 
विद्वा विद्रवानि रूपा रूपाणि असिचष्टे पश्यति आहवनीयाति- 
ग्रणीताद्चीभ्रधिष्ण्यादीनि सबोणि रूपण सवतः पश्यति । कौ- 
दष्ानि रूपाणि शचीभिः स्वैः स्वः कमभिथक्तानीति शेषः । की- 
शणो ऽश्िः निवेदानः निवेदायवि यजमानं स्वगृहे स्थापयतीति नि 
वेश्नः । वथा वसनं धनानां सङ्गपनः सङ्गमयति प्रापयतीति सङ्क 
मनः प्रजापदुरूपश्वनद्पक्तः । सत्यधमां सत्योऽवदयम्भाविफटो- 
पेतो धर्मोऽचचिदहो्ादिश्चणो यस्यासौ सत्यधमौ । क इव सविता 
देव इव यथा सविता सूर्यो देवः सर्वाणि रूपाणि अभिचष्टे । यश्चा- 
चिः पथीनां विमाक्तिव्यत्ययः पथिभिः परिपन्थिभिः सदह समरे स- 
ग्रामि इन्द्रो न दस्र द्व तस्थौ स्थितवान् यथेन्द्र युद्धे तिष्ठति तद्त् 
तं वयं स्तुम इति शेषः । पाथेनल्लब्दस्य परिपानस्थिकवाचकत्वाद्धंस्य 
रेरिते खिखापाथाव छन्दस दाच पथानामसात सरूपम् ॥ ६६ ॥ 

सीरा युञ्चन्ति कवयो युगा वितन्वते ¶थक. 
[आ 4 धीरां देषेषुं सुम्बया ॥ ३७ ॥ 
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सीरं युल्यमानमयि मन्यते गदीतिष्ड्ञ्व्याश्् । सी 
रा युञ्जन्ति । सीराणि खङ्खानि युज्जति ¦ कवयो मेधाविनः 
युगा वितन्वते । युगानि च एितन्वान्ति । पृथङ नाना । कथं 
भूताः कवयः युञ्चन्ति। धीराः पौमन्तः अग्निष्ैत्रविदः । किमथ 
युञात । देषु सुम्नया सुम्नधथिति सुखयपि । द्वितीयाय तती 
या । देवेषु सुम्नं छखग्र् कदुथिति शेपः । सीरकदिरब्दया बे- 
हुवरचनं पूजाय युगानि तु कहून्यपि यङ्ग भषन्ति ॥ &७ ॥ 

का० { १७, २, ११) दश्षिणानशिश्योप्यनषस्ण निष्ुन् युज्य 
मानमसयमन्जयत धारा न्ना | सलद्दूगश्राणः पा्चमं [त 

प्रश्चध्वरयुः प्रातव्रस्य्चचिस्षूतत धङ्जिवा दश्ामन्यतुचशत्या क 

सछषद्युज्यमानमद्भुस्बर् इ &भ्यालवामसमन्यशच | सारद्रव्यं सा. 

मदनु & गासन जष्टुया । चाराः चािन्ताठ्ग्नक्षन्रावदः 

कवयः कषिकमाविज्ञाः सीरा समीराणि इलानि युःखन्ति चुषेयाजय- 
न्ति युगानि पृथक् नाना वितन्वते विस्तास्यन्ति । किं कर्तम् दे- 
वषु सखुश्नया । इुखामेति सुखनाम ( भिघ० ३, ६, १ ) ततो दिती 
कवचनस्य सुपां खद्दगिति यादिष सुधनं सुखं कर््तीभित्ति देषः ! 
देवानां छुभ्नं कत्तु युञ्जन्तीत्यथैः । चतुध्यी यादेश वा देवानां सु- 
स्नाय युञ्जन्ति । सौरकविपद्यो्डुत्वं पूजां तयेोरिकत्वात् यु- 
गानि बहूनि सस्ति ॥ ६७ ॥ 

नक्तं सीरा वि यगा तघुध्वं इते योन्यं खपतेह 
वीजम् । शिरा चं श्रुष्टिः सयरा अखन्नो नेदीय इव् 
सृणु; पक्रभेयात् ॥ दे८ ॥ 

युनक्त सीसा । सीराणि युनक्त वियुगा तनुध्वम् वितदुध्वम् 
युगानि सम्यग् योक्तुपश्रतिभिः । ततः कते योनौ वाहनादि- 
भिः । वपत इहं क्षत्रे बीजं व्रीह्याहि। गिरा चवादाच।याजो- 
पधौरित्यादिकया । चशव्दःवेगसेव च दपत । तथाच व- 
पत यथा श्चुष्टिः अनजातिः तव्रीचादिका चमराः सहं भरसाष- 
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लत्रातेन वर्त इति सभराः । सान्तोऽयं द्खीलिङ्कः चब्दः। 
आनामितफलेत्ययैः । अधत् भवेत् । नोऽस्माकम् यथानेदीयः 
अन्तिकतमम् । इत् दब्दोऽनयेकः । ण्यः दात्रान् पम् ओष- 
धम् अ! इयात् आगच्छेत् । एतदुक्त यदति । अतिघनतादो- 
पथीनां निकटतमन्दात्रभूमेश्च दाचपूरं पकमोषधमागच्छेत् यथा 
तथा बपतति ॥ ६८ ॥ 

हे कषकः ! सीर सीराणि इखानि युनक्त यङ्क योजयत । व- 
प्नत्तनथनाखेति यस्य तवादेदो इनसारहापाभावे युनक्तेति रूपम् । 
युगा युगानि चितचुध्वं दाम्यायोकवादमिविर्तास्यत । ततः ते 
कषणेन संस्कृत इह॒ अस्मिन् योनौ स्थाने वीजं कीद्यादिकं 
युव वपत । कया । निय या आषधीरित्यादिकिया (७९ कण ) वै 
द्मन््रवाचा चकाराश्चमसन च । (कञ्च वाग्वै शीर्प्नर श्रुष्टिरिः 
ति (७, २, २, ९५) श्युतः श्वुष्टिः अण्नजातेनीद्याहदिका सभस अ- 

सत् भरणं भरः दुष्टिः अुषोऽसुगर्मत्ययः सरसा फलपुष्ख्या सह् 
वत्तमाना समस पुष्टा अस्तु | इतश्च लवः परस्मेपद्रभ्वित इका- 
ररोपेऽडागमरेऽसदिप्त रूपम् । पक्त धान्यं नेदीय इत् अतिश्ये- 
न्ान्तिकं नेदीयः अन्तिककादयोनैदसाधाविति अन्तिकस्येयस्छुनिं 
प्रत्यये नेदादेश्चः इद् प्वाथं नेदीय इत् अन्विकतसमपेवात्यस्पका- 
खमेव पक्त धार्यं ण्यः दृष्या खाणशनव्डेऽज दाजाथः सखण्या 
लटवनसखाधनेन द्न्नण सूनिति देषः दारण छिन्लं सत् नः अस्मान् 
प्रति आ इयात् आगच्छतु अल्पकालेन पक्तमस्मदुदुहपागच्छ 
{त्वत्यथः ॥ < ॥ 

चुनम सुषाला विक्ूषन्त सुभि चानं कीनादां 
मयन्तु वाहः । शुनासीरा इविषा ककहासानासु- 

पिप्प आ्षधीः कतेनास्मे ॥ ३९ ॥ 

चतक्चः सीताः कृषति चतद्छाभि भिः । तत्र टे विष्टु 
भो तृतीया पङ्कः चतुर््यनुष्टुप् । शनं स॒फाराः । शुनमिति 
सुखनाम । सुखेन शोभनफालाः रङ्गकग्रस्थिताः । विकृ 
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पन्तु } विविधं कृषन्तु विङ्िखन्तु भूमिम् सुखेन च कीनाक्ञाः 
# |) .५। ~ ९ र) $ ५५ 

हख्नः जा मगच्छन्तु बाहः अनङ्कद्धः सहिताः । अथव कट् 

सति! शुना सीरा । छ्ुनो वायुः । ञ्चु इत्यन्यक्तादुकरणम् श्च 
इत्यन्ताशक् । सीर आदित्यः रणात् । वाय्वादित्यो हविषा 

~~ ¢ ¢ (< र [कर (= (क उदकेन । तोशतिवेधकमा । निघ्नन्ती भृमिम् सुषिप्वलाः पिष्पल 
[9 ५ ष (५ षि ( $ 

मिह फटयुच्यते । ओषधी कतेन कुरुतम् । द्रयोवबेहुवचनं छा- 

न्दसम् अस्मे अस्माकम् ॥ ६९ ॥ 

का०( १७, २, १२५ आत्मनि कृषत्यनुपरिक्चिच्छुनः खु फा- 
खा इति भत्णृचम् । चितिस्थाने परिभध्ित्छमीपे चलुक्रभ्मिदैश्चि- 
णपञश्िगोतच्तरपृरवेषु चतसः सीताः छृषत्ति ॥ कुमास्दारितश्ष्छः 
सीतादेवत्याश्चतखः ढे चिष्डुमौ तृतीया पङ्क्तिः चतुथ्यैनुष्टुप् । 
सु रोभनाः फपाराः सीरग्रस्था खोहविद्येषाः शुनं खं यथां 
तथा सभि चिङृषन्ु धविखिखन्तु । ह्युनङ्निति दखनाम ( निघ 
र, ६, ११ , । फारः सीरोपक्रप्णोद्षुवयोः फारूमंश्ुके इति को- 
द्राः । कीनाद्ा हलिनः द्युतं दुखेन दाहः वृषैः सदह अभियन्तु 
अभिगच्छन्तु । हे दुकाीय श्ुनाक्ीसै ह वाय्वप्दित्यौ ! अस्मे 
अस्माकमोषधघीः बीद्यादिकाः सुपिप्पखाः दोमनकलाः युवां कवैन 
कुरत । ऊुरतदधिति वचनव्यत्ययः थस्य तनवो शपि दुमे गुणे 
छेते कलतंनति रूपम् । कीनाशः कषके शुद्धे कृतान्तापांद्धघाति- 
नोरिति कोशः । छ्युनश्च सीरश्च श्ुनारीरौ देवतादन्द्े चेति पूर्वै. 
पद्दीघः नो वायुः सीर आदित्यः । छुनो वायुः ह्यु शत्यन्तरिश्षे 
सीर आदित्यः सरमादिति यास्कोक्तेः[ निङ० ९, ७० ] | कीट - 
श्यौ शुनासीरो हविष! जलेन तोश्माना दोशदिवैधकमी भूक 
घ्नन्तो जखेन भूषं सिञ्चन्ती सन्तावाषधीः सफलाः कुरुतेति 
भावः पिप्पर् फरम् ॥ ६९ ॥ 

| [ॐ 1 | १ # ् 

घतेन सीता मधुला सज्यतां चिर्विदैवेरयुमता 
प ह| £, (1 

मर्द्धिः । ऊजस्वली पयसा पिन्वमामास्मान् सीते 
 पयसाभ्यावन्रत्स्व ॥ ७० ॥ 
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घृतेन सीता । सीता समञ्यताश्् अनुमता इति परोक्षा 
भिधायीनि तरीणि पदानि । सीते अभ्यावहत्स्वेति परत्यक्षाभे- 
धायिनी द्रे पदे एंकस्मिन्मन््रवाक्ये । तत्न विरधिष्ठपवाये तु 
भूयसां स्याद्धमित्मिति न्यायात् । परथमं वा नियम्यत कारणा 
व्यतिक्रमः स्यादिति च न्यायात् । तस्मादुपक्रमपरभति व्या- 
ख्यायते । घृतेनोदकन मधुना मधृदकेन समञ्यताम् संसिच्य- 
ताम् । विश्वैः स्वरदवेः अनुमता अभ्यनुज्ञाता । मरुद्धिशच । 
मरतो इ वै वषास्वेश्षते । एवमक्षारोदकेन सिक्ता अभ्यनुज्ञाता 
च मरुदादिभिः । उजेस्वती अन्नवती । पयसा पयोद धिधृता- 
दिभिः पिन्नमाना पृरयन्ती सवा दिशः । अस्मान्ीते । सीता 
इति विभक्तिन्यत्ययः परोक्षत्वात् अस्मान्परति सीता अभ्यावह- 
त्स्व । स्वयमभ्यावत्तेतामिति पुरुषव्यत्ययः !॥ ७० ॥ 

सीता ङङ्गखपद्धाति्मधुना मधुरेण घृतेनोदकेन समज्यतां 
स्ंसिच्यतां सिक्ता भवतु । कीदशी सीता विद्रवेरदवेमरुद्धिश्चाय 
मता अचुक्षाता अङ्गीकृता वा) प्व परोक्चमु्ता प्रत्यक्षमाहदहेसी- 
ते ! ऊजस्वती अश्चवती सा त्वं पयसा पयोदधिघतादिभिः पिन्व- 
माना दिशः पूरयन्ती सती पयसा दुग्धादिभिः सह अभ्यावद्तस्व 
अस्मद भिमुखमाचृत्ता भष अस्माकमयु्कुखा अवेत्यथेः । इतवेहुर 
छन्दसीति ( पा० २, ४, ७६, ) दपः श्छो सति कोरि वरृत्स्व- 
ति रूपम् ॥ ७०॥ 

लाङ्गलं पवीरवत् सरव सोपपित्सर् । तदुप- 
ति गामर्विं प्रफन्येञ्च पीवरं प्रस्था्वद्रयवादहंनम् ।७१॥ 

खङ्गं पवीरवत् । पिधारोच्यते । सोऽस्यास्तीति पौरं 
फारः रो मर्थं । तदस्य छङ्कलस्यास्तीति पवीरबष्टाङ्गलम् 
फाटसयुक्तमेत्यथेः । श्तिस्तुरक्षगया व्याचष्टे । छङ्रं रये- 
मादते । सुत्रम् शेषमिति सुखनाम । शोभनसुखकरम् । 
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सोमपित्सर । सोमं पिवर्तति सोमपाः यजमानः ताश्षन् सो- 
मपि यजमाने स्सरणश्ीलः स्छरुरुच्यते । भूमेः खननम् । 
यद्रा त्सरुरततम् । सोमपि यजमाने पापं त्सरयति नाक्चयतीति 
सोपपि त्सर ¦ यद्रा सोमः पीयते येन चमसेन स सोपि 
तस्य सोमपेः त्सर इत्तं राङ्गलम् । नहि खङ्गटस्य कमाोन्तरेण 
सोमचमसाः स्युः । यदित्थम्भूतं क ङ्गं तदुद्रपति उद्वमयति | 
गाम् अदिं भफर्व्यं च पीवरीम् । फवेतिगैतिकमी । पकर्षेण 
फव्यां गम्या पफ प्रथमयुबदिः पीवरी उच्छनस्तनकपोख- 
नाुद्रपति परस्थावद्रथवाहणम् । प्रस्थानसंयुक्तयुत्ङृषएनवोपेतं 
च रथवाहनमश्वम् उद्रपतीत्यनुषञ्यते ॥ ७१ ॥ 

तत् पूर्वोक्तं छङ्गरुं हरं गां घेयुमधे छागविश्चेषं रथवाहनं र- 
थवाहकमदवादिक च उद्धपति उदमयति प्रापयति । रथं वाहयति 
भरापयतीति स्थवाहनम् । ऊषिसद्धावेव गवादिकं यज्ञमानस्य 
खुरुभमिति भावः । अत पव ङाङ्गरं गवादेप्रापकम् । कीदशं छा- 
ङ्ख पवीरवत् पचिधोयस्यास्तीति पवीरं फालः रो मत्व- 
थः परवीरमस्यास्तीति पवीरवत् फालकंयुक्तम् । तथा 
शेवमिति सुखनाम ( निध० ३, ६, १७, ) शोभनं सुखकरं शोभनं 
शेषं यस्मात् । तथा सोभमपित्लरं सोमं पिबतीति सोमपा यजमानः 
तस्मिन् सोमपि यजमाननिमित्तं त्सरति भूमिं खनतीति सोमः 
पित्सरु । त्सर छद्मगताविति धातोरुप्रत्ययः शीलाथैः इटदन्ता- 
त्सक्तम्या इति विभक्तेरटटुक् आतो धातोरिति ( पा० ६, ४, १७०, ) 
आरोपे हटन्तत्वात् । यद्धा सोमः पौयतेऽनेनेति सोमपिश्चमसः 
तस्य त्सर निष्पादकं न हि खाङ्गखकमे विना सोमचमसा स्युः। 
शटदां लाङ्गलं गवादि गमयतीत्यथः । कीर गामर्वि च प्रफञ्य 
फवेतिगेतिकमौ कर्ण फवंति गच्छति भ्रफ्वीं तां अ्रफन्यैवा 
छन्दसीति (पा० & १, १०६) अमि पूवैरूपामावे यणदेशः 
युबतित्वादतिवेणवतीमित्यथैः । तथा पीवरी स्थूलां पुष्टज्गीम् । 
विरश रथवाहन प्रस्थाषत् प्रस्था भरस्थानं गतिरस्यास्तीति प्रस्था- 
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- चत् प्रयाणसमथमुदङ्षएटजवोपेवमित्यथः ॥ ७१ ॥ 

काञ्चनं कामडचे धुक्ष्व िञ्ाथ वरूणाय च । इन्द्रा- 
यादवस्य पूष्णे पजान्य ओषधीभ्यः ॥ ७२॥ 

कामं कामहुपे । सीतोच्यते । हे कापहुषे कपानां पपुरभि 
कामं धुक्ष्व पूरय । केषामित्यत आह । पित्राय वरुणाय च । 
इन्द्राय अश्विभ्याद् | पृष्णे प्रजाभ्यः ओषधीभ्यः । चकारः 
सद्ुचयाथः सवत्रादुषज्यते ॥ ७२ ॥ 

कामान् मनारथान् दुग्धे पूरयते कामदुघा । दुहः कर्चभ्थात 
कप्रत्ययो घान्लादराश्च तस्याः सम्बुद्धो हे कामदुधे रङ्गरुषद्धत । 
भित्रादिपषान्तदेवानामथं प्रजाथमाषा्रनिष्पत्यथ च कामद्रपोश्चेत 
ग धुक्ष्व सम्पादय ॥ ७२॥ 

विश्धुच्यष्वश्मघ्न्या देवयाना अगन्ध तसस्स्पा- 
र्स्य । च्योत्तिरापाभः ॥ ७३ ॥ 

अनडुहो विष्श्चतिः । विश्ुच्यध्वम् । गायत्री । एषं जग 
तः स्थितिनिमित्तभूतां कृषिमिभिनिवे्यं इतकृत्याः सन्तो वि 
युस्यध्वं युगात् । ३६ अध्न्याः अहन्तन्याः । दवयानाः; द्वकम 

करणः । यद्रा दवयानमामानाप्रत्तशरूकवा अगन्म गतवन्तः ` | 

अङ्नायाद्धवा तसक्चः पारमस्य । तदटुकूष् । याङ्नयापपाः 

से शोकं मोहं जरां म्रत्युपःयेतीति । तदेष स्पष्टयति । ज्योतिः 
आपाप । प्राप्रवन्तः । परमात्मलक्षणं यज्गरक्षणं वा देव- 
लक्षणं दा ७३॥ [र 

का० ( १७, २, २०--२९ ) अनडइदो विमुच्य विद्ुच्यष्दभिति ` 
पश्युवदुत्खस्य दक्षिणःकारऽष्वयवे ददाति । बषान् हराद्धियोञ्य 
पश्चुवदित्येशामीं दिक परति विद्धजस्यध्वयुँः यजमानश्च सु्यायां 
ससीसांस्तानध्वयेवे ददातीति सूत्राथः । विमोचने मन््रः दृषदेव 
व्याषीं मायी पाड्ानियमात्। हे देवयानाः ! देचताथकर्मकारिणः' 
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देवार्थं यानं कृष्याद्ययमो येर्षाते यद्वा देवयानप्रागरवुभूनाः क्य 

द्वारा ततूप्रापश्ाः । हे अष्न्या [ अइन्तव्या गावा वरू भूच 

विधुच्यध्वम् मुचेः क्मैकदारे यक् काटि जगततारेथःतदेतु इषः 

मेवं निष्पाद्य कृवद्त्याः खन्ते युगात् परथम्भवतत्यथः । अस्य 

तमसः श्चुत्पिपासाच्द्भुतस्य दुःखस्य पारं समाति वथमगन्म 

प्रातः गच्छतेकङि दरापि दुत रूपम् । तदुक्त { बृहदार मा 

३, २, ९, ) योऽशनायापिपासे शोक मोहे जयं सत्यसत्वा । 

दुःखपारमव स्पष्टयति वयं ज्यातिरापाम परमत्मरक्चण य 

्ञरूपं बा तेजः ध्राघाः । आप्नोतेद्धैङि पुष्फदीत्यादिना अ 

इप्रत्ययः ॥ ७३ ॥ 

सजूरब्दे अच्वाभिः खजरा अदणीष्िः लजो- 

घंसावरिवयना द्धमः सज्: कूर दशान खज 

वानर इडया चतन स्वाहां | ७४ 

छुश्चस्तम्बं युशात । चूरन; । युरतत् । सजूः स~ 

मानजोषणः । अब्दः सम्वत्सरः । स हि अमो ददति । अय- 

बोभिः । यथाश अयवाश्च अद्धेमासा मासधोच्यन्ते । स्नुः 

उषा अरुणीभिः । अरूणवणाभगाभः करणः । सजपा 

अशिना आश्विना । दसोभिः कथमिः । सजुः शरः दतसन ४] 

शवेन , सचुरवेश्वानर इडया । आग्नेयी पृथिवा इडा पृथवः स्थानाया 

सला तस्या अनर ग्रहण अुक्ततरष् । मविगन्न च इटाश्वब्यना- 

च्यते । धृतेन हविषा स्वाहा सुहुतमस्तु ॥ ७८ ॥ 

का० (१९७ ३, ३) पञ्चग्ररीतेनोदग्रह्नन्नभजुदधव खजूरव्दु 

इति । तदानीं सस्कतेन जहा पञ्चगरह्ीतेनाञ्येन कृद्यात्समध्यस्था- 

पितङ्कुश्षस्तम्षे खयुचधुध्वी कुवन् जुदोति ॥ लिङ्ञरूदैवतव यद्खत्रा- 

ह्यनुष्टुपछन्दस्कम् । अब्दः अपो जलानि ददात्तीत्यब्द्ः सय 
व्सरः उषः प्रातरधिष्ठात्री देवता अद्धिवना आरवमा दैवाभषजा- 

सूरः सूर्यः वेदवानरः अग्निश्च एभ्योऽब्दादिदेषेभ्यो धृतेन स्वाहा 
इदं धृत तेभ्यः सुहुतमस्तु । तेषां भत्येकं विश्षणनि । कौशयेऽ्दः 
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अयवोभिः सजूः यवाशथायवाश्चाधंमासा मासूाश्चोच्यन्ते जषणं 
स् प्रीतिः सह जुषा वत्तते समाना ज्ुट् वा यस्य सजुः जुषते 
सम्पदादित्वाद्धवि किप् मासाधमासेः प्रीतियुक्तं इत्यथः । की 
दयुषाः अरुणीभिः अरुणवणाभिः गोभिः सजुः प्रीतियुता । कीर- 
कावरिवनौ दंसोभिः कमसिश्िकित्सादिभिः सजोषसौ भीतौ । 
कीदङ्ाः सूरः पनश्ेनाश्वेन सजुः तुष्टः । कीदशोऽग्निः इडया पृथि- 
भ्या खञजुः भीतः तद धिष्ठातृत्वात् आग्नेयी हि पृथिवी इडाराब्देन 
भोवगन्न चोच्यते ॥ ७४ ॥ 

या ओष॑धीः पूवी जाता देवभ्यान्चियुगं पुरा । म- 
नै लु बबा जातं धामानि सप्त चं।॥ ऽ५॥ 

त्रे सर्वोषधं वपति । सप्र विंदतिरवुष्टुभः । ओषधौ 
स्तुतिः । पश्च दश्च तु वपने नियुक्ताः । या ओषधीः 
ओषधयः । पूवां जताः प्रथमजाताः । अन्याभ्य ओषधीभ्यः 
भविष्यत्कालपम्बन्धिनीम्यः। देवेभ्यः ऋतुभ्यः ऋतवो वे देवा 
इति श्रुतिः । ऋतुभ्योऽथाय । ऋतव ओषधिसम्बद्धाः क्तेव्या 
इति । त्रियुगं पुरा | त्रीणि युगानि समाहूतानि चयुगं भिका 
मित्यथंः । वसन्ते पर्षि दारदि । पुरा पूर्वेषु वसन्तादिषु । 
पूवेस्मिन्हि सम्वत्सरे ओषधयः अग्निकषत्रे उप्यन्ते । कि 
न्िमित्तामेत्यत आह । मनं तु । मन्ये जानापि | तासां बभूर्णां 

वभ्रूवणीनाम् वभ्रूगसामः। अदं शतं धामानि । धामशब्दः 
स्थानपयोयः । सम्बत्सरोपलक्षितमेकेकं स्थानम् यदिदं. 
शतायुः शताः शतवीर्यः पुरुषः एतानि श्तन्धामानि सप्त च य 
एवेमे शीष प्राणाः तनेतदाह ॥ ७५ ॥ | 

का० (१७, 2; ८) या भोषधीरिति तृचेवेपस्युदपा्रवत् । 
पञथचभिस्त्चेश्चपसेन सर्वौषधि वपति उदपाज्वदिति चतुश्चतुःखी- 
तासु यथा कृष्टम् ॥ अथवेपु्रसिषग्दष्ा आषधेदेवत्या यों अ 
स्मानभिदालतीत्यन्तः ( १०१ ) सप्तविरातिरनुष्डुमः शन्त मे- ` 
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त्याद्या ( ९० ) द्ादश्त वन्धुदष्ठाः कुघ्रापि कमण्यनियुक्ताः ! पादाना 
स्युनाधिक्ये व्युहाधिक्ये कयं । युगशब्दः काठवाची चअयाणां 
युगानां समाहारखियुगं चिकार वसन्ते प्राह्रषि दरद् च । पुस 
सृष्ट्यादौ या ओषधोः ओषधयः पूर्वीः प्रथमा भाविनीभ्यः ओष- 
श्रीभ्यः आद्याः जाता उत्पन्नाः । किमथ देवभ्यः ऋतुभ्यः) ऋतव 

वे देवा इति ८७, २, ४, २६) श्रुतेः ऋतव आषाधयुताः कतव्या 

पतदुर्थम् । बम्रू्णां जगज्ञनभरणलमाथीनां पाकेन पिङ्गखवणोनां 
वा तसासोषधीनां शतं सप्तच धामानि अदं मनैनु मन्य पव 
जने मन्यतरिटि आत्मनेपदे उत्तमैकवचने दरापि पत देः इति (पा० 
३, ७, ९३, › रूपम् । संवत्ससोपरक्चितमेकेकं स्थानं शतायुर्वै 
पुरुष इति श्रुतेः शतं धामानि वषोत्मकानि शिरःस्थानि मुखदङ्ना- 
साख्यानि सतत स्थानानि च य पवेमे सत्त शीषन् प्राणास्तनेतदादहेति 
श्रुतेः ( ७, २, ४, २६ ) नराणां हातवषपयन्तमिन्द्रियाणामोषधिभिः- 
स्तप्यैमाणत्वादोषधीनां तव्स्थानत्वम् । यद्धा शतं च्मानि स्थान- 
मदान् जातिमेदानसंख्यान् विश्ेषतथ् सप्त मदान् प्राम्यानारण्यांश्च 
व्रीष्यादीप्रीषारदीश्चादह् जाने ॥ ७५ ॥ 

+ अ १ । 1 क १ 

छातं वों अस्व धामानि सद्खंसृत वो रुहः । अ- 
(1 क क $ भं कै 

धौ दालक्रत्वो यूथभिमं मे अगदं कृत ॥ ७६ ॥ 

शतं वः हे ओषधयः शतं वः युष्माकम् अश्वमातरः धा- 
मानि जन्मानि । सदश्व्रुत षो रुहः अपि च सदस युष्माक बि- 
रोहणानि सन्ति। अधा इतक्रसखः अथेवं सति हे शतक्रत्वः व- 
हुकाणः । यूयं पजापतिमिमम् इमं वा यजमाने मे मम॒सम्ब- 
न्धिनम् अगदम् गदो व्याधिः अव्यां कृत कुरुत ॥ ७६ ॥ 
हे अम्ब ! मातुस्थाना ओष्रधयः वो युष्माकं धामानि जातिभेदाः 
क्षत्राणि वा जन्मानि वा शतं सन्ति उत अपिच वषो युष्माकं रहः 
गोदन्तीति रुढः प्ररोहा अङ्कुरः सद्र सन्ति कातसहस्पदाभ्याम 
परिमितत्वमुच्यते । अघ अथ निपातस्य चति संहिक्छयां कषेः 
शतं क्रतवः कमोणि याभिस्ताः श॒तक्रतवः अखि चेति (पा- 
७, ३५ १०९ }) प्रा्तगुणस्याभावे छन्दसे यणादेद्यः अथैवं 
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सत्ति षे शात्तक्रन्यो ! यूयं मे मम इमं यजमानम् श्षुत्यिसःदि- 
षद्धर्जियेगरह्ितं छत रुव करोतेः शापो दुञ्ञ् ॥ ७६ 

आष; प्रदिमष्द्ष्वं पुष्पवलीः प्रक्षुशरीः । अ- 

दथा पष स जित्य॑रीदीर्धयः पारपिष्णकवः | ७७।॥ 

आप॑ष्रीः पाति | हे ओपययः प्राति मादध्यं हुष्षत । पृष्व 

वती: प्र्ूवरीः । पुष्ववत्यः परघतववत्यशथ् सत्यः । ततोऽनन्तरम् 
अश्या दव सम्राम्याः सजितवरी स्म ह जयनश्ीला भूलावी- 
रुधः पिबिष व्याधिं सघन्तीति वीरुषः । पारपिष्णवः । पार 
णशीलाश्च मवत अस्माकमिति शेषः ! ७७ ॥ 

हे ओषधीः ! हे ओषधयः ! चयं मोदध्वं हष्ठा भवत । कीदृश्यो 
यूय पुष्पवतीः पुष्वरुपताः । प्रद्धूवरीः फठप्रसववत्यः भ्रस्चुवते 
जनयन्ति फलानीति प्रष्धुवरौः अन्यभ्योऽपि दक्यन्ते शते सूतवे 
लिपि प्रत्यये वनो र चेति ङीप रान्वदेशराश्च । यषा इव साज 
त्वयोः सह जयन्त तच्छीखाः &इश्नदाजीति क्स्प् रिडढाणञ्- 
दाति प् । यथार्वाः संग्रमे जयश्चीखाः तद्वत् फरपयेन्तत्वा- 
उयरदीखाः वा छन्दसीति (पा० द १, १०६) सर्वै पूवैसवणे- 
दौघः । करथः वििधं खन्धाभ्ति निवारयन्ति व्याथियिति कीरूधः। 
नरि ब्रधिवृधीस्यादिनाः उयसभेकेधेः यद्ध वितेधं रोहन्ति प्रयेहन्ति 
वीधः विशः छौ धान्तादेदो वदीः इति धान्तदेदा उपक्त्म- 
दीचश्च । पारधिष्णवः पार तीर कर्मसमाक्षौ चुरादिरदन्तो 
चातुः पारयन्ति फरपाक्रान्तत्वं पारत्यल्य बहुकालं कमेपरायण- 
सीखा: पास्यिष्णवः णेन र सीति ईष्णुयप्रत्ययः ॥ ७७ ॥ 

अषधीरिति मात्तरस्तद्वो देवीरूप॑ञ्चवे । समेधमशवं 
गां वासं आस्प्रायं तचरं पूरुष ।। ७८ ॥ 

ओषधीरिति) हे ओषधयः या युयम् इति ईत्यमश्नदा- 
नव्याध्यपगप दि कुषन्त्यो मातरः जगक्निमाञ्यः ततो देवीः बः ` 

युष्मान् हे देव्यः उप्र उपसङ्गम्य दुवे व्रवीमि | -पाथेयामि । 

2, 
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सनेयं सम्भजेयम् अश्वं गां वासः आत्मानश्च । सनेयं तव यङ्ग 
पुरुषं प्रजापतिरूपिणम् ॥ ७८ ॥ 

हे ओषधीः ओषध्यः } हे मातरः जगक्निमोय्यः | मोजन- 
दानन्याध्यपगमादिधिरूपक्च्येः हे देवीः देव्यः ! व युष्मान् 
प्रति दति अमुना वक्ष्यमाणःवेधिना तत्त प्रलिद्धं मदमीष्ठमुपशुवे 
वचूमि प्राथयाभि । इति किम् तदाह हे पुरूष | यश्शपुरुष ! तय 
प्रसादादध्वं हयं गां घें वासो चद्मात्पानं शरीस्महं सनेयं सम्भ- 
ज्ञेयम् । चन षन खम्भक्तौ लिङ् यज्चपुरुषं परति मया यदुर्दवादेक 
भ्राथ्यैते तदोषधिभ्नेस्युमन्तव्यामेत्योषाधेप्राथनभेति मावः ॥ ७८ ॥ 

अददत्यं वो निषदनं पणे वों वसतिष्कता । गोभा 
ज इत् किठासथ थत् सनवथ पूर्षस् ॥ ७९ ॥ 

अद्वत्ये वः । चतुथः पादोऽत्र पथमं व्याख्यायते । यत्सन- 
वथ परुषम् । यद् युयं सनवथ संसेवध्वस् पृरूषं यजमानम् । अ- 
थ अश्वत्थे वः युष्माक निषदनमवस्थानम् । पर्णे वः पछाप- 
भभय्यां ज्षाम् वः युष्माकं वसतिः स्थितिः होमा्थमध्व्युणा 
कृता । अश्वत्थपणेयोस्तद्धितखोपरछान्दसः । अथापि तद्धिते 
न द्त्छवन्निगमा भवन्तीति । गोभाज इत्किलासथ । इच्छ- 
ब्दः पादपूरणः किरति विद्याप्रक्षे । ततोऽ हुताः सत्यः 
गोभाजः । गोशब्देनादित्या ऽभिधीयते । आदित्यभाजः ययं 
किर भवथ । तदुक्तम् । अथौ भस्ताहुतिः सस्यगादित्यञ्चुपति- 
ते । आित्यज्नञायते दृष्टि ेषेरन्न्ततः परजाः इति । यद्रा 
अश्वत्थे वो निषदनम् तथादि अश्वत्थे फरिति सवां ओषधयः 
फटवत्यो भवन्ति । पर्णं एारेते काद्रवादयः फणिता भवान्ति 
 गोभाजः पृथिवीभाजश्च उषाः सत्यः किरु भवथ । तदुक्तम् । 
यदा पृरषः ससेवध्वं भाजनादिभिरूपकारेः एवं दुरबधाय्यं- 
गतयो युयमित्यभिप्रायः ॥ ७९ ॥ 
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डे ओषधयः ! वो युष्माकमद्वत्थे आश्वत्थ्यामुपश्चुति श्नुचि 
निषदनं स्थाने भवति हविषां तत्र स्थापनात् किञ्च वो युष्माकं 

धणे पलाशे पर्णमय्यां जुह्वां वस्ति; स्थितिः कृता अध्वथुणा दो- 
मार्धं ज॒हा स्थापनात् अभ्वत्थपणेक्ञाब्दाभ्यां तद्धितपध्रत्ययलोपदछा- 
न्दसः । अथापि तद्धितेन कृतस्नवक्निगमा भवन्तीति यास्कोक्तेः 
( निर० २, ५) । हविभूता ओषधयः प्राथ्येन्ते | किलेति विद्या 
प्रक्षे । इत् एवाथं । हे हविभूता ओषधयः | यूयमग्नौ हुताः 
सत्यो गोभाजः असथ भवथ मामाद्वित्यं भजन्तीति गोभाजः । 
अग्नौ भ्रस्ताहुतिः सम्यगादित्यसमुपतिष्ठत इति श्रुतेः ॥ यद्वा अश्वत्थः 
बो निषदनमरदवत्थे फलिते सर्वौषधीनां फरवच्वात् पर्णे वो वसति 
शृता पलाशे च फलिते ब्रीद्यादीनां फषित्वात् । अत पव यूयमुस्ताः 
खत्यो गोभाजो भूमिभाज पव किडासथ मवथ गोनोदिर्ये बलीवद्ं 
मख्मेदर्षिभेदयोः । लिया स्दिशि मास्त्यां भूमौ च सुरभाच- 
पीति कोशात् । किमथमिदमित्यत आह यत् यस्मात्कारणात् 

पुरुषं यजमानं यूयं सनवथ सवभ्वशष्वद्ानेन पोषयथ ` तस्माददव- 
व्थादिस्थानमित्यथः । अदषस्थे पलाशे च वः स्थानम् देवाधि 
छठानाद्दवत्थो लोके नतिप्रदक्चिणादिना प्यते पराक्श्चेभ्मा- 
दिरूपेग । पवमश्वत्थादि रूपेण यूयं भूभाजः स्थ शेषं पूववत् । 
सस्ते; शापि भसथेति सपं लटि सनवदतिः परिचयाथांः.॥ ७९. ॥ 

यजच्चाषधीः समग्मत राजनः समिताविव । विपः 
स उच्यते भिषग् रश्चोदामों दचा्त॑नः ॥ ८० ॥ 

यत्रौषधीः । यत्र यस्मि न्पुरूषे भेषञ्यकनत्तेरि हे ओषधयोः 
सूय सम्मत । समागच्छत व्याप नतुमर् । कयामव् । राजानः 

समिताविव । यथा राजानः समितां संग्रामे श्रं जेतुं समाग- 
च्छन्ति । किन्तत्रेत्यत आह । विपः ब्राह्मणः स उच्यते भिषक् 
वेयः । रक्षाहा च अपीव चातनश् अमीवा व्याधिः । चातय 
{तनोश्चन् । व्पाधचङ्चिनः ॥ ८5 | 

दे ओषधीः ओषधयः ! यच विप्रे भेषज्यकतैरि ब्रह्मणं यूयं 
समग्मत सङ्गच्छत रोगं जतुभ् के इव राज्ञान इव यथा राजानः 
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समितो युद्धे शा्रन जतु समागच्छन्ति । गेडि मध्यमवहुवचने ` 
पुषादीन्यङि गमहनेति उपधारोपे ऊन्दसेऽग्मतेति रूपम् । स 
भवद्ाश्चितो विप्रः भिषग्वैय उच्यते कथ्यते । कीटो विथः रश्चोषा 
रक्षांसि हन्तीति रक्चोऽनं पुरोडाश्चं त्वा रक्चसां न्ता रक्षःकतोप- 
द्रवनादाकः । तथा अमीवचातनः अमीचान् रोगान् चातयति नाश्च- 
यति अमीवचातनः ओषधदाने रोगनाश्कः चातयतिनाश्चनाथः 
धातूनामनेकाथत्वात् ॥ <० ॥ 

@ 9 ' क, ® €^ ॥ 
अचवावतीशसोमावनीमूजयन्तीमुदोजसम् | आ 

द् ^ ४९५ ४ क == 
विस्मि सवो आ ष॑धीरस्मा अरिष्टतातये | ८१॥ 

अश्वाव्रतीम् । सत्रा ओषधीरिति वबहुषचनोपदेश्षादिहापि 
बहुवचनं भवति । या ओषधयश्च अशववत्यः अश्वसपादि- 
न्यः सोमयागसपादिन्यः उजेयन्त्यः। ऊजं बरुपाणनयोः । 
बलसंपादिन्यः उदोजसः उद्रतमोजो यापं उदोजसः । ताः 

¢^ ० [कक + (= (न 

सवां आंषधीः अहम् अ। अवित्सि जानामि । विदित्वा च अ- 
स्मै अरिष्टतातये । रिषतिर्धिनाशाथः । न रिष्ठमरिष्टमविना- 
दः तस्य तननमरिष्टतातिः । अस्मे अरिष्टविनाश्चतननाय भै. 
षञ्यं करोमीति शेषः ॥ ८१ ॥ | 

अस्मै भस्य यजमानस्य अरिष्टतातये रिषतिर्विनाशा्ः रेषणं 
रििम् भवेक्तः न रिषमरिष्टमनाश्षो मङ्गखमित्य्थः तस्थ करण 
मरिषटतातिः शिवक्मारेष्टस्य कर इति तातिप्रत्ययः । यद्धा तननं 
तातिर्विस्तारः तस्मै यजमानस्य श्युभकरणाय सवौ वोषध्ीरहमा 
अबिर्खि समन्तादेद्धि जानामि वित्तछंङि आत्मनपद उत्तमेकवयने 
इडभावे अवित्सीति रूपम् । यजमानाय वे्मीति वा । तद्विरषणम् 
अरिं छ्युभं करोति तनोति बारिष्टतातिस्तस्मै । सवौः का इत्यत 
साह अश्ववतीमद्वा अस्यां सन्तीत्यद्ववती ताम् अद्वसस्पादिनीं 
काञ्चित् ओषधिसमृद्धौ सत्यां चनद्वारेणादवरामात् । अन्यां सोम- 
वतीं सोमयोगो.ऽस्यामस्तीति सोमवती तां सोमक्चम्पादिनी मन्े 
सोमाश्चत्यादिना अद्वस्लोमयोदीधैः । अजेयन्तीमूजे बङप्राणनयोः 
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 बरुखम्पाष्ैनीं जीवयन्तीं वा ऊजेयन्तीति । उदोजसभ्रुद्तमो- 
जो यस्थाः सा उदोजास्तां केजःसस्पादिनीम् । एवं ना- 
नाकार्यकारिण्मेः सका ओषधीः जानामीत्यथैः । यद्धा अरवा 
ववीसित्यादीनि वह्ुवचनान्तानि कायोणि ओषधी रित्यस्य विश्चे- 
षणत्वात् ॥ <१ ॥ | 

उच्छ्ुष्ा मोषीः गावो गोष्ठादिवेरते । घ्न 
सनिष्थन्तीनाशःत्सानं तव परुष ॥ ८२ ॥ 

उच्ड्ष्माः । उच्छब्द इरत इत्यनेन सम्बध्यते । उदीरते 
दद्रच्छन्ति प्रकाशी भवसि शुष्माः बीयागि । आषिधीनां स- 
म्बन्धीनि । कथमिव । गावः गोष्ठादिव निष्कान्तः । कं कुरव- 
तीनाम् । धनं सनिष्यन्तीनाम् संभजमानानां यजमानाथेमू 
आत्मान च संमपजमानानाम् तव यज्ञपुरूष ॥ ८२ ॥ 

दे परुष ! यक्घपुरुष | तवात्मानं स्वदरीयं शारीरं प्रति धनं सनि- 
ष्यन्तीनाम् षणु दने हवीरूपं धनं दातुभिच्छन्तोनामोषधीनां द्युष्मा 
वखानि सामथ्यानि उदीरते उदच्छान्त प्रकारीभवन्ति गायो गोष्ठा 
दुवे यथा गात् स्वस्यानाद् माचाऽरण्यद्ञ् भरत्त उद्गच्छन्त त. 

इत् । हेर कम्पे अदादिः ॥ <२॥ 

इष्शरैनिनिःम बो मानायो यूय स्थ निष्कृतीः) 
सीराः पताञ्चणी स्थन यदामयति निष्कूथ ॥ ८३ ॥. 

¢ ¢ ५ ७ [क् $ 
इष्डृतिनोम । उपसगेकदेररोपः छन्दस; । निष्क्रमणं 

विनाशनं व्याध्यादेः करोतीति निष्करुतिः । निष्ठरतिस्ताव 
दरष्मदायाया मातुनाम व्युत्पत्यभिमरायम् । अथोअपि च युयं 
स्थ भवथ निष्कृतीः व्याधिनिष्क्रमणाः । किञ्च । सीराः सह 
इरया अन्नेन वत्ेन्त इति सीराः । पतत्रिणीः पतनश्षीखाः स्थन 

| ५ ¢ £ ^~ 

मवथ । कुरुत नेत्यनथ का उपजना भवन्तीति नकार उपजनः | 
 कस्मिन्कारे यूथमित्थं भूता मवयेत्यत आह । यदामयति नि- 
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धकरथ । अप रमे यदा आप्रयातिनि स्थितं तस्य व्याधिनि 

षकृथ निनांशय ॥ ८१ ॥ 
हे ओषध्यः ! वो युष्माकमिष्कृतिनाम निष्करतिनाश्ची माता 

जननी । निभ्करोति उयाधि नाशयति निष्कृतिः । निश्लब्दो बहूख- 
मिति (३, १, ९७, ) प्राति्ाख्ययृ्रणोपसेयकररेरानकारलोपः । 
अथो अपिच यूयमपि निष्कृतीः निष्डृतयः स्थ व्याधिनिष्कमणः 
कारिण्यो भवथ निष्तिमातृकत्वात् । किञ्च सीरा सह इरया 
अन्नन वसैन्त ति सीय; सहस्य सदेशे टिरखोप इकारदीधेश्च 
छन्दसः । यद्वा सीसः श्ुघादीनमपसारयि्यः। यद्वा सीरं हलं 
निष्पादकत्वेन सहस्य यासु ताः सीयः । पतत्रेणीः पतं पतनं 
गमनं विद्यते यासां ताः पतज्िण्यः प्रस्षस्णश्तीखाश्च स्थन भवथ 
चा छन्दसीति (पा ६, १, १०६ ) दीधः तक्तनवित्यादिना ( पा० 
७, ९, ४५ ) थस्य थनदेशः । यत् यस्मात् आमयति अम रोगे 
चुरादिः शत्रन्तः रजति आमयाविनि नरे स्थितं सोगं निष्थ ना- 
रायथ । यद्वा यत् श्चुधादिक रोगघद् बाधते तट्यूयं निष्छथ करोतेः . 
कापि टु छुटि रूपम् ॥ <३॥ 

जलति विद्धां; परिष्ठा स्तेन इव वजभकसुः । ओ- 
धीः प्राचचुच्यवुयेत्किश्चं तन्वो रप॑ः ॥ ८४ ॥ 

अति विश्वाः । यदा अत्यक्रघ्ुः आक्रामन्ते तनूः विश्वाः 
सवाः परिष्ठाः परि सवतो व्याधीनधिष्ठाय तिष्ठन्तीति परिष्ठा 
आषधयः । कथपिष स्तेन इव व्रजम् । यथा स्तेनस्तस्करः व्रन- 
मत्यक्रामत् परिदुमोषिषया एवमत्यक्रयुः । अथानन्तरमेव 
ओषधयः प्राचुच्यबुः भच्यावयन्ति । यक्किशिचन्वः शरीर- 
स्यरपः। रषा रिप्र इति पापनामनी मवतः श्पाप जनितं व्या 
पिमित्यथेः ॥ ८४ ॥ 

परि सवतो रोगानधिष्ठाय तिष्ठन्तीति परिष्ठाः रोगनाशिका 
विद्वाः सवोः ओषधीः. मोषधयो यदा अत्यक्रमुः, आक्रमन्ते मक्षि- 

| <८श ` 
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ताः सत्यो देदं व्याप्नुवन्ति क्रमतेखङि अन उश्् छान्दसः । तेत्र 
हष्ठान्तः स्तेन दव वजम् यथा रात्रौ स्तेनश्चोयो गोष्ठमाक्रमते गो- 
शाखायां गामपहतु सर्वत्र गच्छति तद्त् यद्ौरधयो सोगमपहतै 
देहमाक्रम्न्ते चदा तन्वः शरीरस्य यद् कश्च यत् किमपि रपः 
पापं दियेब्यथागुस्पातिसखासदिकपं पापकं यत् 1क्चिदस्ति त- 
स्सर्वं प्राचुच्यघ्ुः प्रच्वावयन्ति नाशयन्ति च्यु गातो लुङि णि- 
धिद्ुखभ्यः क्तरि चङ् इति चङ्धत्यये रूपम् । रयो 
रिप्रमिति पापनामनी भवत इति ( नि० 8, २९ ) ॥ ८४ ॥ 

यदिमा काजयन्नहुमःवधीषेस्ल आदधे । आत्मा 

यक््णस्य नश्यति परा ऊौङगमोा यथ् ॥ ८६ ॥ 

यादमाः । यदव इमा शजयन् एूमयन् अहभ् अपक्वा; हे 

स्ते आदधे अस्थापयामि । अथानन्तरमेव । आस्या यक्ष्यस्य 

व्यार नयति । कथमिव । पुराजीवश्रभो यथा । जीवक्नेव 
सां यो गर्ते प्श्य न्यो वा मनुष्यादिः सजीव्रप् तस्य 
जीवगरमः प्रागेव वधा इति यिषादन्डताहमिति मन्यमानस्य 
यथात्मा नयेत् एवं व्याधेरार्मा नयति । यदाहमोषधी हस्त 
आदध इति सम्बन्धः || <५ ॥ 

यत् यदा इमाः जओषश्वाः वाजयन् पजयन मानयन् सम् अष्ट 
हस्ते स्वकरे आदधे स्थापयाभि तदेव यकश्ष्पस्य व्याश्चेरत्मा स्वरूपं 

धुरा भश्षणात्प्रागेव नश्यति किं पुनभश्चणेनेति सावः । त्च ड्टा- 
न्तः जीवमगरभो यथा जीवन् सन्रव यो साथ गद्यते आ- 
धातस्थानं नीयते स जीवग्रप् तस्य जीवयगुभो बधात् प्रगे 
घातिधिषादात् मुतोऽहमिति मन्यमानस्य मयुष्यस्वात्पा यथान- 
श्यति नष्रप्रायो भवति तथौषधो हस्ते धुतायां व्याधेसत्मा न 
स्य तीस्यथेः ॥ <& ॥ | 

यस्यैषघीः प्रसपेथाङ्कमङ्गं परस्परः । ततो यक्ष्मं 
५ ह 

 विवाधध्व उग्रो सध्यभमहीरिवि ॥ ८६ ॥ 

यस्योषधीः । यस्य रोगिणः. हे ओषधयः प्रसपेथ । अङ्ग 
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मङ्गम् परुष्परुः । सर्वाण्यङ्गानि स्ंणि च पवाणीत्युक्तं भव- 
ति । परहःशब्दः पव॑वचनः । तस्य रोभेणः ततो यक्ष्मं विवा- 
धध्वे । ततस्तस्मादङ्गपवं समुदायात् व्याध्यपगमं रष्वे । 
कथमिव । उग्रो मध्यमक्षीरिव । उग्रः क्षत्रियो बद्धगोधाङ्गु- 
सित्राणः स एव विशिष्यते सध्यमशीः मध्यमं भागं ज्युणातीति 

मध्यमी; स यथा शत्रून् वाधते एवं यूयमपि रोगिणो रोगं 
ाधष्तरे इत्युपमा्थः । यद्रा । उग्रोरुद्रः स एव तरिशुरमध्य- 
मेन श्रणातीति सध्यमरशीः स यथा युगान्ते सवं जगद्धस्मसा 
त्करोति एवं यूयपपि व्याधिं इुरुध्वे ॥ ८६ ॥ 

हे ओषधीः आषवः यस्य रोगिणः अङ्मङ्क प्रत्यङ्गं स्वौ 
ण्यङ्कःनि परुष्पखः पर्म्दाष्यः पवंदचनः परतिपरूः सर्वाणि पवणि 
मरन्थीन् यूयं प्रसपेथ प्रगच्छथ व्याप्लुथ ततो ऽङ्गपवसमुदायात् यक्षं 
रोगं यूयं विबाधध्वे निववतेयथ व्थाधिनादा कुरुध्वे । तत्र दृष्टान्तः 
उभ्रो मध्यमशीरिव मध्ये देहमध्ये मवं मध्यमं ममेमामं द्युणाति 
हिनस्ति मध्यशीः च हिखायां किप् ऋत श्धालोरिति इदादेशः 
उरण् रपर इति ( पा० १, ९ ५१) रेफः ममंघावकः उग्र उत्ङृष्ठो 
बद्धगोधाङ्कुषिज्ाण उद्भूणेदास्चः श्वञियो यथा दात्रं बाधते। वद्वा 
उग्रो शद्धः मध्यमेन वचि्यूरमध्यभागेन शुणात्तीति मध्यमशीः यथा 
युगान्ते जगद्वाधत तद्वद् यूयमपि रोगिणो दहं प्रविष्टा व्याधि बि- 
अधध्व इत्यथः ।॥ <६॥ 

साकं यं प्रपत चाण किकिदीविना | साकं 
वातस्य ध्राज्या साकं नदय जिदाकया | ८७ ॥ 

साक यक्ष्म | साकं सहैत्यथेः । हे यक्ष्म सह प्रपत भ्रण- - 
र्य । चाषेण पक्षिणा किकिदीपतरिना सब्दाञ्ुकरणमेतत् । कि- 
क्षि एवं यो दीव्यति तेन खद भरपत । सहि तव साथे उथितः। 
साक वातस्य ध्राज्या । गत्या प्रपत । साकं नर्य प्रपलहि। 
निहाकया । निहन्ति कायमिति निहाका निक्रंतिः इृच्छरापत्तिः (क 
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तया छृच्छापत्या सह न॑श्य हे यक्ष्म । यद्रा शब्दानुकरणमेतत्। 
$ ¢^ = $ क $ 

हा कए निगेतोहकया आषध्या सुवं रूपया जब्दानुकरणभक्या । 

सह नश्य है यक्ष्म अपुनरागमनाय ॥ ८७ ॥ शतम् ।॥ ६०० ॥ 
हे यश्षरोग ! त्वं चाषेण पक्षिणा साकरः सह प्रपत प्रकषण 

गच्छ । किम्भूनेन चाषेण किकिदौीषेना किकीति शाब्दाञुरणं कि 
कीतिराग्देम दीव्यति कौडतीति किकिदीविस्तेन | चाषस्तवोचितः 
साथः । वातस्य धार्या गत्या खाक प्रपत वातगतिवत् पलायस्वे- 
त्यथः । किञ्च निहाकया साकं नद्य नष्ठो भव निहन्ति कायमिति 
निदहाक्रा निरतिः छच्छ्रपिसिस्तया खह नश्य । यद्धा शब्दानुकरण 
मिदं हा कष्ं कया ओषध्या निहतोऽ्टमिति शब्दं कुवन् हे यक्ष्म) 
त्वं नदय ॥ अथौन्तरं वा कफावर्द्धकण्ठोत्थध्वनेरमुकरणाथः कि- 
किंशब्दः किकिना कण्टष्वनिना दीव्यतीति किकिदीविः दरेष्मसेयः। 
चष बधे चषति व्याक्कुलं छृत्वा हान्त चाषः पित्तरोगः । बातस्य 
ध्राञिवौतसगः ! हे यक्ष्म सोगशाज | त्वं कफपित्तवातयोग सह् प्र- 
पतत गच्छ । यया पीडया कया सुखा निहतोभस्मि दा कष्टमिति 
दाब्दं करोति सा निहाका सवोज्गवद््ना तया साकं हे यक्ष्य 
त्व नदय ॥ ८७ ॥ 

अन्या वों अन्या्मवत्वन्यान्यस्था उपांवत । ताः 
1 € 4 च 1 । 

सवीोः संविदाना इद् मे पाता वच॑ः ॥ ८८ ॥ 

न्या वः । हे ओषधयः अन्या आषधिः वः युष्पायन् अ- 
न्यामोषधिम् अवतु पाङ्यतु । अन्या च ओषधिः अन्यस्याः 
ओषध्याः प्रभावम् उपावते पुरुषवचनन्यत्ययः । उपावतु 
उपगम्य पाठयतु । ता यूयमेव सर्वाः संविदानाः संगच्छमानाः । 

$ भ | £ ४ 

इद् मर मप प्रवतं प्रपाट्यतु | वचः वचनमाकम् ।} ८८ ॥। 

दहे ओषधयः! वो युष्माकं मध्ये अन्या काचिद्रोषधिव्यत्तिरन्याः 

` मोषधिव्यक्तिमवतु तथा रक्षिता अन्यापि अन्यस्या रक्षिकाया उपा- 
चत उपाचतु उप समीपमागत्य पाख्यतु पुरुषव चनव्यत्ययः अन्या- 
न्यस्याः प्रभावमवतु षा । ताः सवौस्तथाविधा ओषधयो यूय सति- 
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वाज्ञाः परस्पेरेकमत्यं गतः सत्यो मे ममेदं वचः वाक्यै प्राथनारूपं 
रावत प्रकषण रक्त ॥ ८८ ॥ 

याः फलिनीयो अफला अपुष्पा याश्च॑ पुर्पिणीः । 
बृह स्पत यसतास्ता नो सुञ्खन्त्वण्ण्डसः॥ ८९ ॥ 

याः फलिनीः । या ओषधयः फटवत्यः याथ अफलाः 
फररहिताः । या अपुष्पाः पुष्परहिताः याथ पृध्पिणीः युष्पव- 
त्यः । बहस्पविना अभ्यनुज्ञाताः ताः नः अस्मान् युश्चन्तु अंह- 
सः पापात् ॥ ८९ | 

या ओषधयः फछिनीः फरयुक्ताः याश्चाफलखाः फङूरहिताः या- 
चवाुष्पाः एुन्परहताः यचि बुच्पमण पुाष्वण्यः पुष्प्रदुक्ताः ता स्वौ 

ओषधयो बृहस्पतिप्रसूता बृहस्पतिपरेरिताः सत्यो नोऽस्मानंहसः 
पापाद्रोगरूपात् युश्वन्त प्रथक् कुवेन्तु ॥ ८९ ॥ 

मुञ्चन्तु भा दापथ्यादथा उच्ण्याटुत । अथास्म- 

स्य पडींलात्सवस्मादेवकिल्विषात् ॥ ९० ॥ 

इत उत्तर मनारभ्य वाद मन्त्राः । तेषां टिङ्तो विनियां 

गः । युश्चन्तु मा चपथ्यात् शपथनिमित्ताक्किस्विंषात् । अ- 
(क 

थो अपि च वरुण्यात् । वरुणनिषन्धनात् । उत अथो अपिच । 
यमस्य सम्बन्धिनः पर्शात् बन्धनात् । पड़ीशक्षब्दो बन्धन 
वचनः । सम्दानमैन्तं पदीकषमिति दृर्यते । किञ्च । सवे- 

(न र 

स्मात् च देवनिमित्तात्कि्विषात् युश्वन्तु । या्कच्चिाद्धनास्त 

पापकन्तुः सम्बन्धि तत्किलिषमिः्यु च्यते ब्रह्महत्यादि ॥ ९० ॥ 
पवमोषधिवापार्थानि पञ्च सृचानि समाक्तानि । अथानार्या- 

धाताः ॥ शपथनिमित्तात्किस्विषात् पापादोषधयो मामां मुखन्तु 
पृथक् कुषेन्तु । अथो अपि च वरुण्यात् वरुणे मवं वरुण्यं तस्मा 
इरुणापसधनिमित्तात् पापान्मां मुञ्चन्तं उतापि च यमस्य सम्ब- 
न्धिनः पड्वीशात् पड्वीराराब्दो बन्धनवाची यमवबन्धननिमिन्तात् 
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पापान्मां युश्चन्तु । अथा अपि च ख्स्माद् देवकिच्विषाद् देवाफत- 
निमित्तात् पापान्मां मुञखन्तु ॥ ९० ॥ 

अवपलन्तीरवदन्टिव ओ्घधयस्परि | यं जीवश्- 
दनवमहैन स रिष्याति वूरुषः।॥ ९१॥ 

यवपतन्तीः । अवाचीनं पतन्त्यः । दिवः परि दिवो च- 
खोकात् ओषधयः । किमवद्न्नित्यत अह । यक्जीवमसु- 

करान्तपाणम् अदनवायहे व्याप्नुमः । नस रिष्याति विनश्य 
ति परुषः । छान्दसं दीपेत्वम् ॥ ९१ ॥ 

दिवः परि द्युखाकात्सकाशादवपतन्वीरवपन्त्योऽघस्ताद्भूमो 
गच्छन्त्यः अघध्रयः अवदन् परष्पर वदनसुक्तवत्यः । कम् तद्राह 

जीवतीति जीवस्तं य॑ जीवमयुस्क्रान्तप्राणं पुरुषं वयमद्नवामहै अ- 
दङ् व्याप्तो छोट व्थाप्ठुमः स पुरुषोन रिष्यति न नयति रिष्य- 
तात्यन्न ॐ21जड( लवतत जडागमः पूरुच इति छक्न्द्सा दाघधः 

सधैच्र॥ ९१॥ | 
या ओषधीः सोषराङीदह्यीः कात पिवक्षणाः ता- 

समसि त्वश्युत्तसारं कामाय रा रदे ॥ ९२ ॥ 

या ओषधीः । या ओषधयः सौमराज्गयः सोयराजा आ- 
सापिति । छोमराज्ञयः बह्यः अनन्ताः । शतिचक्षणाः बहु- 
वीयौः | बहवो वा स्तोतारो विचक्षणा आसां वहुधिचक्षजाः ¦ 
तासामोषधीनां मध्ये त्वं भवसि उत्तमा यतः अतः अछ्ङ्माय 
भव । शश्चसुखश्चहूदयाय भव ॥ ९२ ॥ 

समा राज्ञा सासा त्ताः सापरस्यिः बहुः बहुन्याऽनन्ताः सत 

कचश्चणाः सत्त्रसस्य ववचद्वमाश्वतुराः बहुवाधा शत चचश्चषभाः 

स्तातास यासा परत का पचन्भ्रूल या सष्ाः आषचधयः सन्त ताः 

सामोषधौनां मध्ये हे ओषधे ! त्वञुत्तम्रा उत्कृष्टा यतोऽसि मवसिः 
अतः कमायेष्सिताय अरमरु पथ्यास्ता भव हृदे हृदयाय शं सुख- 

कारिणी मव ॥ ९२॥ 
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या ओषधीः सोमराज्ञीचिदताः एथिदीम्नुं 

बृहस्पतिप्रसूता अध्ये सन्स सस्यम् | ९३ ॥ 
या ओषधीः । या ययं है ओषधयः सोमराल्यः विष्टितः 

विविधं स्थिताः पृथिवीम् अज्र । ताः वृदस्षातिपरस्रताः अस्यं 
ओषधये सन्दत्त बीयेमू । येनेयं दहुवीयौ भवतीत्याभेभायः ॥९३। 

सोपराक््यो या ओषधयः पृथिवीमद् विश्चिताः विविध स्थिताः 
षृद॒स्पतिप्रसूताः वृयस्पतिना प्रेरिताः ता ओषश्वयोऽस्ये ओषध्यै 
मद् ण्हीतायै की्यं सन्दतत सामाय्ये प्रयच्छत दयं बहुवौीयी मव- 
स्विति भावः ॥ ९३॥ 

याद्दद्ुपुण्वन्ति यां दूरं परागताः । सकरौः 
सङ्कल्य वीरधोऽस्मै सन्द॑त्त शय्येम् ॥ ९४ ॥ 

यच याश्च अजावधवः इद् वच उपद्युण्बान्त् सपापास्थताः। 

याश्च अपिदूरम्परागता दृरदेशव्यवहिताः ताः सन्निधानी दछ- 
त्यि ब्रवाम । सवाः सङ्गत्य सस्यूय । ह वार्षः वराहाः 

अस्यै सन्दत्त वीये भावम् ॥ ९४ ॥ 
या आंषधय इदं मद्वचनं प्राथेनारूपमुप सीपस्याः शाण्वन्ति 

याश्चान्याः दुरं परागताः दुरे व्यवस्थिता व्यवहिताः सत्यः ईषत् 
रण्वन्ति हे बीरुधः बाविधराहणा ओषधयः ! ता सवा समी 
पद्रस्थाः सङ्गत्य सङ्गता सूत्वा अस्ये ओषध्यै यूयं वीयं खन्दत्त 
प्रयच्छत ॥ ९४ ॥ | | 

मा वों रिषद् खिता यस्मै चाहं खनामि वः। 
[ १ $ 61 | 

द्वि पाचतुष्पादस्माक ५ सचमस्त्वनातुरम् ॥ ९५ ॥ 

मा वो रिषत्। मा रिषतु मा विनश्यतु । वो युष्माकं खनिता । 
यस्मै च पुरुषाय अहं खनाभि वःयुष्मान् । किश्च । द्विपात् 

क क 

स्ीपुंसम् चतुष्पात् गवादि । स॑ख्याघुपुदेस्येति पादशब्दान्त्य- 
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खापः | अस्पाफं सवेमरस्तु अनातुरमनाङकम् । युष्मतभसादा- 
दिति शेष ॥ ९५ ॥ 

हे ओषध यः ! वो युष्माकं खनिता चिक्रित्साये यृष्मन्मूरं ग्रही 
खननकर्ता मा रिषत् मा विनक्यतु यस्मै च रुग्णाय चिकित्सार्थं 
चो युष्मानदहं खनामि युष्मन्मूरुमादातुं खननं करोभिसचमारि 
घत् । किम्बहुनास्मकं सम्बन्धि द्विपात् सखीषु चतुष्पाद्गवादि पा 
णिजातं सथमनालुरं रागरहितमस्त । द्वो पादौ यस्य चत्वारः पाषा 
यस्य संख्यासुषूवस्येति पादशब्दस्यान्तरोपः ॥ ९५ ॥ 

आओष॑धयः समंबदन्त सोमेन सर रान्ना । यस्ते 
कृणोति ब्राह्मणस्तछ राजन्. पारथामसि ॥ ९६ ॥ 

ओषधयः सम् । ओषधयः समवदन्त सम्बादं कृतवध्यः । 
सोमेन सह राज्ञा । सोमो हि ओषधीनां राजा ! रिं समवदन्त। 
यस्मे पुरुषाय भेषल्यं कृष्णोति करोति ब्राह्मणः तमातुरं हे सोप- 

राजन् पारयामसि पारयामः उत्तार्यामो व्यापेः । सोमेन सह 
सम्बादो व्याध्यपगभहदीकरणा्थंः ॥ ९६ ॥ | 

राज्ञा स्वस्वामिना सोमेन सह भोषधयः देवताः समवदन्त सं. 
वाद् कृतवत्यः । कथं सवादस्वमाह ब्राह्मणो यस्स खगणाय कृणोति 
अस्मन्मुखादिना चिकित्सां करोति छ कतौ स्वादिः दे यजन् स्वा- 
मिन् सोम { त रूगूणं नरं वयं पारयामाक्षि पास्यामः इदन्तो मसि 
सोमसवादो व्याधिनाशद्ाङ्याथः ॥ ९.६ ॥ 

नाहायिञ्ची बरखासस्यारास उपचितासशि । जथो 
छातस्य यक्ष्माणां पाञराररस्ि नाद्ानी ॥ ९७॥ 

नाशयित्री । नाशयित्री वरापस्य बलमस्यति निक्षिपतीति 
बनटाः क्षयः अक्षः शूरच्याधेः । उपचेताम् । शरीरे ये उप- 
चीयन्ते । इ्वयथुगडडरीपदपथतयः। तेषाञ्च स्वं नाकिनी भवसि । 
अथो स्तस्य यक्ष्माणापपि बहूनां व्याधीनां ना्चयित्री तमि । 



द्वादहाऽध्यायः । १२ कण्डिका । ९९ । ६७९ 

.पाक्रारा, अहः क्षतष्ुस्यते । इखपकन्नत दिनानां चवृनान्तं 

यद्रा स्च दपा | अनपाकस्य अरः अद प्विपन्द् शल् तस्यच 

स्वन्नािनी भवसि ॥ ९७ ॥ 
हे ओषधे ! त्वं वलासस्य क्षयव्याधनीरायित्री नारकीं असि 

भवसि वलङमस्यति क्षिपति वासः श्यः । अद्रसा गुदव्याध्च 
नाशिकासि : उपन्निताम् उपचिन्वन्ति शासैरं वधंयन्तीत्थुपष्वतः 
किए इवयरथुगड्दलीपदादयः तेषां च नाश्षिकासे । अथो अप चं 
द्ातस्य यक्ष्माणां बहूनां व्याधीगं पाकासेः सुलपाकक्षवादेश्च ना- 
रानी नाशक्रत्री त्वं भवसि । पाक्रो भुखपाकः अरः ष्वतद्युच्यते 
पाकेनारः पाकार्स्तस्व यद्वा पाकोऽन्नपाकस्तस्यारु्यथा मन्दाग्नि 
त्वं तस्य नादानी स्वमाक्ति ॥ ९.७ ॥ 

त्वां गःधवो अखमस्त्याकिन्दस्त्वां वहुस्पलिः। 
त्यसोषधे सालो राजां विदान् यक्ष्मादघ्युरयत ॥९८ ॥ 

व्वाङ्कन्धवौः यतश्च त्वमित्थं भूता असि अतः | स्वांम- 
न्ध्व; अखनन् । अभिरवितकामधाप्तयथेद्् । त्वां च इन्रः 
स्वां च हृषस्पतिः त्वां च है ओषधे सापराजा विद्वान् जानानः 
उपयोगम् य््मान्पहाग्याधेः अयुच्यत युक्तः ॥ ९८ ॥ 

है ओषधयः ! गन्धवाः देवविरषाः त्वामखनम् स्वेश्रकाय्यसि- 
यथै खननमकुवेन् इन्द्रश्य त्वामखनत् ब्हस्प(तश्च त्वासखनत् हे 
ओषध } सोमो राजा त्वां च विद्धान् त्वत्साम्यं जानम् खन् त्वा- 
मुपयुज्य यस्मात् महाव्याधेरमुच्यत मुक्ताऽभवत् ॥ ९८ ॥ 

सहस्व से अरातीः सरहस्य पृतनायलः । खहुस्छ 
सवं पाप्मान्सहमानःस्पोषधे ॥ ९ 

सहस्व मं । यतस्त्वामेत्थं यूता च अतोऽहं याचे | सहस्व अभि- 
भव मे मम अरातीः अदानशीखाः सञ्चसेनाः | सहस्व च अभि- 
भवस्व च प्रतनायतः । पृतनाः संग्रामः संग्रापकापान् शब्रन् 

` शष्ुस्व च अभिभवस् च सुव पाष्वान संकव्पद्युमम् । कस्मद्ाय 



दाद्डपऽष्यायः | १२ काण्डका । १५२। ६५१ 

ताः प्रसपैन्ति। नच दक्षाणां भोग्या भवन्ति अयथातथेमे दक्षा उप- 
सतयः यथा त्वस्रसादात् उषस्तिः अस्तु स पुरूषः अस्माकम् यः 
अस्मन् अभिदासति । दस्र उपक्षयं । अभिहन्त। १०१ ॥ 

हे ओषधे ! त्वमुत्तमा उत्कृष्ासि भवासे बक्लाः श्ारुताटता- 

माखादयस्तवोपस्तयः सन्तु स्त्ये हाब्दसक्कातयोः उपस्त्यायान्त 
उपकारायोपद्रवनिराकरणाय च समीपे सहतारितष्ठन्तीत्युपस्त- 
यः वृक्षाः त्वां सेवन्तामित्य्थः । किञ्च यो नसोऽस्मानभिदासति 
अभिहन्ति स नरोऽस्माकमुपरस्तिः समीपस्थ उपासकोऽस्तु दा- 
सर्तिड्िसाकमो ॥ १०२१ ॥ । 

अनारभ्या्रीताः समाप्ताः ॥ 

मामां हिष्सील्लविता थः पएधिवच्यायो वा दिर 
सत्यधमां व्या्ट् । यद्चापद्चन्द्राः प्॑मो जजान 
कर्मे ठुवार्य हविषां विधेम ॥ १०२॥ 

चतस्रो लोगेष्टका थतदभिकरगमिहपदधाति। मा मा । कायी 
्िष्टुए्। मामा हिंसीत् पतेः भरतिषेधाथीयः उत्तरोऽस्पदादेशः । 
माहिसीन्माञ्जनितायः जनिता मन्त्र इति णिचा खोपः जनयितायः 
पृथिव्याः भरजापतिः। यो वा दिवं सत्यधमां व्यानट् । वाशब्दः स- 
युचयाथीयः | व्यानडिति व्याश्निकमा । श्रुत्या तु छजतेरथं व्या- 
ख्यातः यश्च दिवं सस्यधमौ सत्यधारणः व्यानट् अष्टजत्।यश्च आप 
न्द्राः प्रथमो जजान। मनुष्या वा अपशन्द्रा इति श्रुतिः । मतु 
ष्या एव हि यज्ञेनाप्तुवन्ति चन्द्रलोक पितरमागोनुस्तारिणः। यद्रा 
यश्चापः चायनीयाः परथमः शरीरी जनितवान् । अपां चायनीया- 
नां कारणमभूृतानां जननेन यो मनुष्यान् जनितवान् इति कारण 
कार्योपचारः । कस्मे देवाय हविषा व्रिधेम । य इत्थम्भूतः कःपजा- 
पति स्तस्मै कस्मे काय इति पप्ने स्मैजदेशरडान्दत्तः। सवनाम्नः 
स्मै इति दि पाणिनिः नचैतत्सवैनाम देवताखात् मजापतयेहविष्। 



६५२ उन्चभाव्य-वददीपलसदहिता शङ्कयदुःसखहिता। 

हपिशिद्धि विभक्तिव्ययः । विदधातिदोनकर्मा । तस्मे प्रजापतये 

हुविदघ इति सम्बन्धः ॥ १०२ ॥ 
"~ क 

( १७, ३, ११) खागेष्ठकाः स्प्यनाह्त्य बाहवदुरनूत्क्राः 

ल्वेयुपधति तिषठन्मा मा हिधसीहदिति प्रत्यचं धतिदिद पुरस्तास्र- 
यद्र । तरोऽथ्वयुः सपस्येन येदिवहिःप्रदेराषह्ोगेष्टकाश्चतुरो त् 
खण्डा पद्याप्रमाणानानीयात्मनो दक्षिणोत्तरपृवापरमध्यसूचधा- 

 न्तेघु प्वादि तिष्ठन् मन्नचतुषटयेनोपदध्यादिति सू्ाथैः ॥ हिरण्य- 
गदा कडैवत्या चिष्टुप् । यः म्रजापतिः पृथिव्या भुमेजनिता जन 
पिता उत्पादकः जनिता मन्त इति [ पाऽ ६, ४, ५३ ] णिचो खोपः। 
वा खाययोवा दिव व्यानट् द्यलेकमसखजद् । व्यानट् इति व्या 
को {(निघ० २, १८४) श्ुती तु खजतेस्थं व्याख्यातः य 

वा दिवस सत्यथमोदखृजतत्ते श्रुतेः (७, २, १९, २० ) । यश्च चन्द्राः 

आष्कादिका जगत्कार्णभूता अपो जखानि प्रथमः आदिभूतः सखम् 
अज्यमोत्पादितवाच् तद्द्रास मनुष्यादुत्पादेतवानित्यथैः । यतः 
शुत आपश्चन इति मनुष्या व्याख्याताः मनुष्या पव दहि यज्ञेना 
प्लुवन्ति चन्द्रखोक पितृमागायुखारिणः मनुष्या वा आपश्चन्द्रा 
इति श्चुतः [ ७, ३, ९, २० | कारणे कार्योपचारात् । कीदशः पथमः 
दासेरी क्षव्यध्रमा सत्यं धरतीति सत्यस्य धारयिता स प्रजाप 
तिमी माहिखलीत् मा दनु यतः कर्मे काय द्मजापतये हविषा 
हविः वयं विधम दद्यः दधिदौनान्मा इन्दु । काव्यस्य स्नाम- 
त्वाभावात् स्मिजदेश्ः छन्दसः । हाक्ेषा इति विभक्तिन्यत्ययः | 
चिदष्वातिश्मलतुदोनाथः ॥ १०२॥ 

# ५५, ॥ सभ्याव॑स्सस्व प्रथिषि यज्ञेन पय॑सा सह । वपां तें 
अभ्रिरेषिता अरात् ॥ १०२॥ 

दुक्षिणत उपदधाति । अभ्यावतेस्व अभिपुखीभव । अभ्रि- 
भरत्याहता भव हे पृथिवि। यज्ञेन यङ्गसाधन भूतेन हविषा । पयसा- 

` सह कस्पात्कारणादिस्यतञहं वपान्ते । वपां पृष्टे ते तव अभिः 
 इधतः अजादातत्राषतः अइत् आरूढवान् ।। १०३ ॥ 



दादशणेऽ्ध्यायः । १२ कण्डिका । १०५ । ६५३ 

अभ्निद्ेवस्या उस्णिकृ । हे पुष्येवि ! यक्षेनास्मश्चिकीर्षितेन 
पयला तदूफरभूतेन दुग्धादिमोगेन च सडह अभ्यावतस्व आभि 
मुख्येनागच्छ । कथमागन्तव्यमल आह् इषितः प्रजापतिप्रेषितो- 

ऽग्निः ते तव वपां त्वचं पृष्ठं वपासदशामिमं प्रदेशमरोहत् आरो. 
दतु । अनयच दक्षिणे सोगेष्कोपध्यनम् ॥ १०३ ॥ 

अगे यन्तं दक्र यच्चन्द्रं यत् पूतं थच यज्ञि 
७ क ० | ~ क ४ 

लदृदेवेभ्या जरासाद्े ॥ १०४ ॥ 

पश्ादुपदधाति । अपने यत्ते । अभ्नेयी गायत्री । ह अग्रे यत्त- 
तव शुक्रं सारं श्ट बा । यच्च चन्द्रभाद्ादनीयमय् यस्च पृतं पति 

~ ¢ ¢ ० म ५ ५ 

` त्रम् यच्च यज्ञियं यज्ञाहेम् तदेवे भ्योऽथांय । देवेभ्यो वा सकाशात् 
भरामसि सम्भरामः ॥ १०४ ॥ 

अभ्निदेवत्या गायनी पश्चाह्टोगेष्टकोपधने विनियुक्ता । हे 
@ 

अग्ने । यत्ते तवाङ्ख शुकं शुद्धं दी्षिमत् यशान्यदङ्गं चन्द्रमाहादकरं 
यदन्यत् पृतं पवित्रं यश्वान्यदङ्गं याक्षयं यज्ञा तत्सव इलाध्यरूपं 
देवेभ्यो देवानामथ भरमि ययमः सम्पाद्यामः ॥ १०४॥ 

इषमूज यदमित अआद्मतस्थ योनि महिषस्य 
धाराम् । आखा गोषु विश्वा वभृषु जदहधमिसिदि- 
पनिंराममीं वाम् ॥ १०५॥ । 

उत्तरत उपदधाति । इषमूजेम् । भरिष्टुप् । आशीः भायो- 
मन्त्रः । अस्मिन्मन्त्रे विशेषणविरेष्यमावात् यत्तद्धयां वाक्यप- 
रिपूर्तिः क्रियते । यत् इममन्न यच्च ऊज तदुपसेचनन्द धेपयो- 
घृतादिकम् अहम् इतः उदीच्या दिशः। आदम् आददे गृदीतवा- 
न् । यच ऋतस्य सत्यस्य योनिं स्थानं तिश्च विद्या अहपाददे। 
यच्च महिषस्य महतः इच्छावतथ्नेः धाराम् आहुतिमहमाददे । 
उदीच्यां दिशः । एतत्सवंम् आमा गोषु विशत्वा तनषु । आवि- 

श्षतुमां मोषु तनूषु च पृत्रपत्ादिकासु । सिकताः प्रध्वंसयति । 

पस् 1 



६५४ मन््रमाप्य-वेददीपसदहिता ुङ्कयजुःसखहितः । 

जहामि परित्यजामि उदीच्यां दिरि स्थापयामि । सेदिम् अवः 
सादग्र् अनिरामनन्ताम् अभीवां व्याधिम् ॥ १०५ ॥ 

आशशर्दैवी चिष्टुप् पादन्रयस्योत्तरतो लोगेष्टकोापधाने विनियो- 
गः । दषमन्नभ्रूजं तदुपसेचनं द धिपयोघ्तादिकशतस्य सत्यस्य 
योनि स्थानं विद्यात्रयम् महिषस्य महत इच्छावतोऽ्श्नेधौरां धार- 
णामाहति बा इतोऽस्मात् प्रदेशादुदीच्या दिशः सकाशादहमाद- 
मद्धि मक्षयामि स्वीकसेमीत्य्थः । अद् भक्चणे टङ्। किञ्च पत- 
त्लवमिडादिक मा मामाविशतु आगत्य प्रषेरातु तनुषु मदीययुत्रा 
दिदाररघु गाघु मद्यधन्वादपश्चुषु चावश्तु ॥ का०( १७ ३, 
१३ ) उत्तरस्याः सिकताः प्रमां जहामि सदेभिति । उत्तरलोगेष् 
कातः सिकताः पातयति ॥ नास्ति इयान्न यस्यां तामनिसमश्नरहि- 
तामरमीवां व्याधियुतां सदिमवसाद महं जहामि त्यजामि अन्नामाव- 
रागदुःखानेमेमा सस्त्वित्य्थः ॥ १०५ ॥ 

प्रे तव अवो वयो महिं भ्राजन्ते अचैये। विभा- 
वसो । बृहद्धाना शथसा वार्जभ्नकथ्यं दधासि द्ाद्युषं 
कवं || १०६ ॥ 

आभ्रेयन षडुचेन सिकतानि वपति । अग्रे तव । पथमे द्रे विष्टा- 
रपद । तिस्रः सतो बृहत्यः षष्ठी उपरिषटाज्ज्योतिः । है अप्र 
तव सम्बन्धी धूमः । श्रवो वयः । अघुभ्पिन् छोके ्रावयतीति श्रवः 
वयोऽन्नम् तस्याहुतिपारिणामद्रारेण निमित्त भूतत्वात्. धूमो वय- 
इत्युच्यत | पूषा वा अस्य न्रा कववः सह्यनप्रसुत्पन् रखकर न्रा 

वयतीति श्चुतिः। एवधभावस्तव पूपः । अथ मरहि। महत् । ्राज- 
न्ते अचेयः अर्षति छि ङ्न्पत्ययः । है विभावसो बिभूतघन 
किश्च। हवृहद्धानापहदप्ठि शवसा बन्न सहत वाजमन्नद् उ- 

थ्यम् उक्थ्या यज्ञाहेम् । दधासि ददासि दाञ्ञुषे ह्षवषि 

दत्तवते यजमानाय । हे कव क्रन्तदशन ॥ १०६ ॥ 
क का०.( १७, २, १५ ) अग्ने तवेति सिकतान्युप्य छाद् यत्वासमा. ` 



द्वादशो ऽध्यायः । १२ । कण्डिका । १०७। ६५१५ 

नम् । षड्चेनोत्तरयेदौ सिकनाः प्रक्षिप्य ताभिः पुर्छपक्चं विना- 
त्मानं छादयेत् ॥ पावकाग्निरष्ं षड़चमग्निदेवत्यम् । आयेदेचि- 
श्ारपङ्क्ती यस्या द्वितीयतृतीयपादौ द्वादश्षार्णौ आद्यतुयीवष्टको 
सा विष्टारपङ्क्तिः । हे अग्ने { हे विभावसो! विभा द्रव 
वसु घनं यस्य तत्सम्बोधनं हे कार्तिधन ! तव वयो धूमः अचया 
दीप्तयश्च भ्राजन्ते दीप्यन्ते यते भक्ष्यते प्राणिभिरिति चयोशश्रम् । 
वी कान्त्यसनस्वादनव्यासिषु धूमस्याह्ुतिपरिणामद्वारेणान्नहेतु 
त्वाद् वयोऽन्न धूम उच्यते । कीरा वयः श्र" श्रावयति दय॒रोक 
छृतं कर्मेति श्रवः धूमदशनाद् देवानां कर्मक्षानम् । तश्चा महि महत् 
नमोगामित्वात् धूमो वा भस्य ्रवोः वयः ख दयनममुरमहोके 
श्रावयदीति श्रुतेः (७, ३, १, २९ ) । किञ्च बृहन्तो महान्तो भानवो 
रदमयो यस्य तत्सम्बुद्धौ हे बरहद्धानो ! हे कवे ! क्रान्तदश्चिन् विद्धन् 
यजमानासिधरायन्ञ ¡ दाद्युषे हवेदंत्तवेते यजमानाय शवसा वरेन 
सह वाजमन्नं त्व दधाक्ते ददासि । कीदद्ं वाजम् उक्थ्यम् उ- 
कथः हख्यादुपेतां यज्ञस्तदयोग्यं यज्खपयां्तमन्नं ददासीत्य्थः ॥ १०६ ॥ 

पठदकर्चचाः भुक्वा अनूनवचा उद्याष चाच 

ना । पृच्चो यसातरा विचरन्नुपावसि परणक्षि रोदरसं 
उश । १०७॥ 

पावकवस्वाः । हे अपने यस्त्वं पावकवर्च्वाः पावकशक्तिः 
शुक्रवच्चाशच शुक्रशक्तिश्च अनूनवस्चांथ अपरिहीणशक्तिः सन् अ- 
न्यूनलाक्तव। सन् । उद्याषं उद्वच्छास। भानुना दप्त्या। यश्च 

त्वं पुत्र इव मातरा मातापिरो । उत्तमे वयसि विचरन् उपचरन् । 
उपावसि । उपसङ्गम्य पारयसि । सदेवमनुष्यञ्जगत् । यश्च ख- 
पृणक्षि पूरयति रोदसी यावापृथिव्यो । उभे अपि इमेव द्यावापृ 
थिवीरोदसी ते एष उभे पृणक्ति धूमे नामं दृष्टयेमापिति श्चुतिः 
तन्वांस्तुम इतिषाक्यश्षेषः ॥ १०७ ॥ 

ब [कः हे अध्ने ! त्वं भावुनादीप्त्या उदियर्षि उद्च्छाकते उत्कर प्ररो. 
वत्ययः । कोदरास्स्वं पावकव॑चाः पावकं रोधक वर्चो दीपिशक्ति- 
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यस्य सः । शुक्रवचाः शुकं दुक निमलं वदा यस्य । अनूनवचो 
अनुनमष्टीन वर्यो यस्य पुणेदाक्तंः । किञ्च हे अघ्चे । त्वं त्रिचरन् 
सर्वतः प्रचरन् सन् उपाबानलि उपसङ्गम्य पाछयसि सदेवमनुष्यं 
जगद्रक्षसि । तत्र दृष्टान्तः पुत्रो मातरा यथा पुच्रमे वयसि मा- 
तस मातापेनरौ उपावति तद्वत् पितरासादसय च छन्दसीति निपा- 
तः । किञ्च उभे रोदसी द्यावाप्राधेभ्यो परणश्चि पूर्यसि हविषा यं 
बृष्टधा भूवि पूरयसीत्यथैः। इमे वे दयावाप्रथिवी रोदसी ते पष 
उभ पृणक्ति धूमेनामं इृष्टचमामिति (७, ३, १, ३० ) श्रुतेः । तं त्वां 
स्वम इति वाक्यशेषः ॥ १०७ ॥ 

ऊजं नपस्वातवेदः सुश्ास्तिथिमन्दस्वधीतिनिः 

हितः । त्वे इषः सन्दधुधेरित्धसशवत्रोतंयो वाम 
जालः ॥ १०८ ॥ 

ऊजो नपात् । उजेकष्देनाप उच्यन्ते । नपाच्छब्देन च पौ. 
त्रः) ह अपां पौत्र ¦ अन्य ओषधिवनस्पतयो जायन्ते ओषधिवनस्प- 
तिभ्योऽपिजीयते । एवयपान्नपादभिः । जातवेदः जातपङ्गानः । 
एुशस्तिभिः साधुश्ंसनेः स्तुत इति शेषः। मन्दस्व दीप्यस्व 1 धी- 
तिभिः क्मभिनिमित्तूतैः हितः निहितः । स्थापितः । कस्मा- 
त्वा वययतरस्तूम इत्यवक्याह | त्व इषः सन्द्ध्रुश्रार् वप्पस्ः । तव- 

थि इषः अन्नानि हविरुक्षणानि सन्दन्धुः जुहुवुः भूरिवपेसः। वपे 
इति रूपनाम । बहुरूपा यजमानाः जगदातमचेनोपगताः । चि- 
नोतय: । चायनीयानि अयनानि तपंणानि येषान्ते चित्रोतयः। 
वापरजाताः । वननायजन्पानः ववार सजातङ्कलास्पन्नाः । अ 

तस्त्वं पन्दस्वात सम्बन्धः ॥ १०८ 

तिखः सतोब्हत्यः । यस्या आद्यतृतीयौ दद शको द्वितीयतुया- 
वष्टको सा सतोबृहती । अकं जख नपात्पो्रः हे ऊजो नपादयां 
पोत्र ! अद्धय ओषधिवनस्पतयो जायन्ते तेभ्योऽग्निलौयत रत्य 
परोच्रत्वमग्नेः 1 यष्टा ऊजाऽन्नस्य नपात् न पाठयति साश्चयति सपात् 
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यते्रिीजन्तात् किप् हे अन्नस्याविनाशयक ! हे जातवदः जातप्रक्ान ! 
धीतिभिः कमभिनिभमित्तमूतेर्हितः स्थापितः सन् सुशस्तिभिः श्चाभ- 
नाभिः शारिताभिः स्तुतिभिः रत्वा त्वं मन्दस्व मोदस्व हृष्टा भव । 
मदिर स्वपने जाड्ये मदे मोदे स्तुतो गताविति धाठतुः। कि 
मिति दषः का्यस्तज्राह यजमानाः त्वे त्वयि इषा हवटक्षणा 
स्यक्नानि सन्दधुः जुहुवुः हविष्प्राप्त्या हषः काय इत्यथः | की- 
हा यजमानाः भूरिवपैसः वप इति रूपनाम ( निघ० ३, ७ ) 
भूरीणि व्पौसि येषां ते नानारूपाः । चित्रोतयः चिरा विचित्रा 
नानाविधा ऊतयो रक्षा अवनानि अश्नानि तपेणानि वा त्वत॒क- 
तानि येषां वे त्वया तर्पिता श्त्यथेः ¦ वामजाताः वामं वननीयं 
सम्भजनीयं जातं जन्म येषां ते विशिष्ठदेश्ञातिकुरोत्पन्ना 
इत्यथः ॥ १०८ ॥ 

$ ० ५ ~ ७ ॥ © इ रज्यन्नम्रे प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायाः अमस्य।. 
स द॑ंजोतस्य वपुषो विराजसि पणक्षिं सानसिं क्र 
तुम् ॥ १०९ ॥ 

इरज्यन् । अत्रोपरितनोऽद्धचैः प्रथमं व्याख्यायते । स ई- 
त्यस्य च पदस्य स्थने यदो त्तिः । स्वेनामसामान्य्राक्य- 
वश्च दमाक्तव्यत्ययाञत्र कत्तव्य. स दज्रतस्य दपुषा करा 

जसि । यस्त्वं दशनीयेन वपुषा श्चरीरेण ज्वालाछक्षणन विरा- 

जपि देदीप्यसे पृणक्षि पूरयसि। सानिञ्चिरन्तनम् करतुं सङ्स्पम् 
तन्त्वां बरवीमि । इरज्यन्दीप्यमानः हे अग्रे परथयस्व पृथुभेवं । 
स्वार्थे णिच् । जन्तुभिः मनुष्येरष्वय्युपरभृतिभिः चीयमान इति 
शेषः अस्मे अस्पाघ्रु च रायो धनानि धारयन् स्थापयन् प्रथय- 
स्पेत्यतुषज्यते । हे अमत्यं अमरणधमेन् ॥ १०९ ॥ 

दे अमरणधमन् । हे अग्रे ! रायो धनानि अस्म अस्मासुत्वं 
श्रथयस्व विस्तारय । कीदटरास्त्वं जन्तुभिः प्राणिभिहेविष्पदैर- 
ध्वयुप्रभतिभिः इरज्यन् दीप्यमानः । किञ्च यस्त्वमीदशो धन- 
प्रथयिता सत्वे ददैतस्य दरौनीयस्य . वपुषः चित्याभ्रिरूपस्य 
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श्सीरस्यः मध्ये विराजक्ि विद्ेषेण दीप्यसे किभमक्तिभ्यत्ययो का 
दृदयौतेन वपुष्पर ज्वाल्ालक्षणेन छरीरेण विराजसि } सानसि चि- 

` दन्तने् कतु सङ्कस्प दरणक्च पूरयास सच दद्ासत्यिथः ॥ १०९ # 

दकन्त (र मध्वरस्य प्रचेतसं श्वयन्न छ राधसो म- 
हः .। राति वामस्य समगौ सहीभिषं दधासि सान- 
सि रपिमर् ॥ ११० ॥ 

इष्कत्तारय् यन्तमिष्कक्तोरभ्् निरुपसगेस्यादिखोपः 
निश्चयेन कत्तारम् अद्ध्वस्य यज्ञस्य । प्रचेतमम्पकरष्टमज्ञान- 
म् । क्षयन्तम् क्षि निवासगत्योः । क्षयन्तन्निकसन्तम् राधसो म- 
हृः।राध इति धननाम । सपस्यर्थषष्टयो । राति महति स्तुमः। 
स तं रातिन्दानं दधासि । कस्य सम्बन्धिनीगर् वामस्य वननीय- 
स्य दातः सम्बन्धिनीम् कथं भूताम् सुभगाम् भगश्ब्दो धनव 
चनः क्व । यदहीपिषम् पहतीश्च इषं दष्टिमन्नं वा दधासि ¦ 
सानसिम्पुराणञ्छ रयिन्धनम् स्मय्येमाणविषयं निघानखक्षणं 
दधासि ५ ११० ॥ 

हेः अभर { अध्वरस्य यस्य दृष्कत्तारं नि उपसमेस्य न 

खोपः पवेमुक्तः ( ८२ ) निष्कतोरं निश्चयेन कतोरं यक्षनिष्पाद्कं 
प्रचेतसं प्रृषटचिखयुक्तं क्षयन्तं छि निवासगत्योः किद्िष्टस्थाने 
निवसन्तमीदशं यजमा प्रति कामस्य वननीयस्य मदा महतो 
राधसो धनस्य रति दानं स्वं दृछासि } किञ्च सुभमणु सुष्टु 
भजनीयं मरही महरीमिष्पन्न च ददासि † सानि पुराणं रि 
 घनमस्मर्यमाणकिष्यं निधानरुश्चषण च दधासि निधि दश्छशय- 
स्ीत्यथः ॥ ११० ॥ | 

ऋतावानं मरिषं विदवदरातमधरिष सम्नाय दधि- 
रे परो जनाः । श्चत्कणैर सप्रथस्तमं त्वा गिरा रद्य 
पायुषा यगा । १११॥ 

ऋतावानम् । यच्वापृतवानं सत्यवन्तम्पहिम्पहन्तम् 
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विदवदरेतम् स्वस्य दग्नीयम् अग्निम् अन्यदेवतानिदटव्यर्थोऽभनि- 
शब्दः सुस्नःय यज्ञाय दधिरे स्थापितवन्तः । पुरोऽग्रतः । आह- 
वनीयात्पना जना; यजमानाः । तन्त्वाम् श्रुत्कर्ण शणोत्या- 
हानं श्रत्वा चातुतिष्ति यःस श्रुत्कणेः । सभथस्तमम् सवेतः पृ- 
थुतमम् उरध्वमधोऽनवच्छिन्नगतिविन्नानम् गिरा वाचा स्तुत्या । 
दैव्यं देवम् स्वर्यं यल्मत्ययः । मानुषा मनुष्याः । युगा । युग- 

छ (6 

शब्दः काखवचनः । काठेनिमत्तभूतः पूणमास्यमावस्यादि- 

भिराहयान्त ॥ १११ 

उपारश्टाज्ज्यातिः । यस्याख्रयः पदा दादशाक्षराथतुर्थोऽषछा- 
श्रः सोपरिष्टाज्ज्योतिः ! मादुषा विभमक्तेराकारः मनुष्या जना 
मनुष्यजातियुक्ता जन्तव ऋत्विग्यज्मानाः युगा विभकतेरसाकारः 
युगद्याब्दः कारुवाची युगैः काटः पौणमास्यमावास्यादिभि्नमित्तैः 
भिरा वेदवा कृत्वा सुद्धाय यज्ञाय त्वा त्वामर्चिं पुरोऽग्रतः पूवै- 
भाग आहवनोयरूपेण दधिरे स्थापितवन्तः । किम्भूतं त्वास्त- 
कानश्रुतमस्यास्तीति ऋतवान् तं सत्यवन्तं छान्दसो दीः छन्द. 
सीचनिपौ वाच्यौ चंश्च मतुप् चेति ( पा० ५, २, १०९. वा० २) 
अस्त्यथं वनूप्रत्ययः । महिषं महान्तं विद्वद्रतं सर्वस्य. दरी- 
नीयं श्रुत्कणं शृणुत इति श्युतौ क्रिय श्चुत कर्णौ यस्य तम् यदटि- 
ज्ञाप्यते तत्लत्यमवं कणोभ्यां श्रुत्वा सम्पादयतोत्य्थः | सप्रथ- 
स्तम प्रथन प्रथः कीर्तिः । प्रथ प्रख्याने अस्मादसुश्पत्ययः; प्रथसा 
सह वतमानः सप्रथाः अतिशयेन सप्रथाः सप्रथस्तमस्तम-. 
निकररतिमन्तम् 1 दैव्यं देव एव दैव्यस्तं स्वाथे यत् यद्वा देवेभ्यो 
हितम् ॥ १११९ ॥ 

आप्यायस्व समेतु ते विच्वतंः सोम ब्रष्ण्थंम् | 
भदा वाज॑स्य संगथे ॥ ११२ ॥ 

` सिकता अभिमृशति । आप्यायसर । तिसः सौम्याः माय- 
रष्टुबुप्णहः वा गायत्रयः द्वाभ्यां विनियोगः आप्यायख- 
त्पितिमरानव्जय । कयञ्त्वा । समतु तं । समागच्छतु तव~ 



६६० मन्त्रभाप्य-वेदद्ीपसदहिता दुङ्कयज्ुःसं्ितः। 

विदवतः सर्वतः हे सोम दृष्णथं सव॑भूतङीजम् । ततस्त्वं सवभूत - 
त्पत्तिना इृष्ण्येन भव। बाजस्यान्नस्य सङ्गे सङ्गमने । अन्नम 
प्राप्नुहि अन्नं वा प्राप्नुहि ॥ ११२॥ 

का० ( १७, ३, १६ ) आप्यायस्वेति सिकतारुस्मनमगभ्याम् | 
` आमनि विस्तारिताः सिकताः स्पृशते ऋशद्धयेन ॥ गमोतमदष्टाः 
सोमदेवत्यास्तिख्ो भायत्रीच्रिष्टुवुष्णिक्छन्द्स्काः आप्यायस्व 

(० इ 

भद्विन्तमरेति ( १६९४ ) तूर्तीयस्या विनियोगः सूत्रे नारि । हे सा- 
¡ चविरवतः सवेस्मात् इष्ण्य वाय सवभूतात्पत्तिङृदीज ते तव 

समेतु समागच्छतु तेन च वीर्येण त्वमाप्यायस्व सर्वतो वर्ध- 
स्व । किञ्च वाजस्यान्नस्य संगथे सङ्गमननिभित्तं भवान्नमस्मासु 
सङ्गमयेत्य्थैः ॥ ११२॥ 

संते पयांसि मसु यन्तु वाजाः सं ब्ृुण्यान्य- 
निमातिषाहंः । आप्यायमानो. अमृताय सोम दिति 
अव।पस्युत्तमानि धिष्व ॥ ११३ ॥ 

सन्ते पयांचि। संयन्तु ते तव पयांसि रसाः सारभूताः संयन्तु 
च वाजाः अन्नानि । सयन्तु च टृष्णद्यानि रेतांसि । अभिमा- 
तिष्राहः पाप्मनोऽभिमवतु सोमस्य ततः तेः पयाऽग्रृष्ण्येः आ- 
प्ययमानः अम्ूताय भव । प्रजात्यं अपरणधामण्यं म्र । प्र 

जत्यान्तदभूत दषात तस्पलसमजाावरग्रतात श्रत इ सपरत. 

तो हिवि श्युरोके श्रवांपि चन्द्ररूपाणि उत्तमानि आदुतिपारेणप- 
जनितानि । धिष्व धारयस्व ॥ १५२ ॥ ` 

हे सोम ¡ पयांसि . पातव्या रसाः ते तव संयन्तु सङ्गच्छ. 
न्तामरुत अपिच वाजा अन्नानि संयन्तु इष्णधानि रेतांसितेख- 
यन्तु । कौटशरस्य त अनिमातिषादः अभिमाति पाप्मानं सहतेऽभि- 
भवतीत्यभिमातिसार् तस्यामिमातिसाहः षत्वं छान्दसम् । ३ 
स्येम ! पयीऽन्नब्रष्ण्येराप्यायमःनः वथमानः सन् असुताय अम 
रणधर्मिण्यं प्रजात्ये पुत्रारिवृद्ध यजमानस्य भवेत दोषः अम 



द्वादश्चोऽध्यायः । १२ । कण्डिका ¦ १९१५ ६६१ 

तक्षाब्देन श्रुत्या परजातिन्यीख्याता । तथा च श्रुतिः (७, ३, ९) 
४६ ) धरजात्यां तदब्धतं दधाति तस्मातप्रजातिरमूनेत्ति । किञ्च 
दिवि द्युखोके उत्तमानि उत्रृष्टानि श्रवांसि अन्नानि आहुतिप- 
रिणामजनितानि धिष्व धारय सम्पादय रोकद्यभोमं सम्पा- 

दयत्य्थः । घि धारणे तुदादिः विकरणव्यत्यय आत्मनेपदं च छा- 

न्देसं बहुकं छन्दसीत्युक्तः { पा० २, ४; ७३ ) सुधितवस्ुाधतेति 
सूत्रेण दधातेनिपातो वा धर्स्वरत्वथं ॥ ११३ ॥ 

आप्यायस्व मदिन्तम सोय विदचभरश्द्युभिः। 
भवां नः मपथस्तसः सखा वधे ॥ ११४ ॥ 

आप्यायस्व 1 हे साम त्वमात्मानमाप्यायस्व मदिन्तम मद- 
पितृतम । यद्रा मदोऽस्यास्तीति मदी अतिश्येन पदीं मदिन्तमः 

नादस्येति तुट् । विश्वेभिः सर्वरंुभिः । ततः समथः सन् भव 
नः अस्माकम् सप्रथस्तमः सखा । सवतः प्रथायततमः सखा । 

पै । वद्धेनाय ॥ ११४ ॥ 
हे मदिन्तम ! मदयति तपेयसीति मदी ब्रहादित्वाण्णिभिध- 

त्ययः (पा०३, २, ९२७) । यद्वा मदस्तृधिरस्तीति मदी भत 
इन्ठनाविति इन् अतिकायेन मदी मदिन्तमः नाद् घस्येति नान्ता- 
त्परस्य तमपो नुडागमः) द्द्शाहे सोम ! विद्वेभिर्विश्वैः सर्वै- 
रद्भिः सुश्मांशैः आप्यायस्व घडृद्धो भव द्धः सश्नोऽस्माकं दृधे 
वधनय सखा सहायो भव द्यचोऽतस्तिङ इति संहितायां दी- 
धैः । कोटशस्त्वं सभ्रथस्तमः अत्यन्तं सप्रथाः सकीतिः सप 
यस्तसः ॥ ११४७ ॥ 

र | भव = 4. ॥ 
आ त॑ वत्सो मनां यमत्परमाचित्सधस्थात्। 

अग्ने त्वाङ्कामया भिरा॥ ५१५॥ 

` हत्रम् । आते बर्सः । आग्नयपस्तिद्धो गायज्यः। हे अर 
आयमत् ग्रहीतवान् ते तव वत्सः पयाजीवनल्लमान्याद्यजमाना व- 
वनस.उक्तः। सदिप्रयाव्रतो मवति! मनः अन्तः करणम् परमा- 



६२  मन्त्रभाष्य-वेददीयसषिता शुद्धयः सदहिकवा । 

चित्सधस्थात् । विच्छब्दोऽप्यर्थे । परमादपि सहस्थानात् आह- 
स्मेति रेषः। सहस्थानदेवेः समानं स्थानं चरोकोऽपेः केन वत्सो 
मन आयमदित्यतओाह । त्वाङ्कामया । खां स्तोतुङ्ापयमानया 
गिरा वाचा ॥ ९१५ ॥ 

क (१७, ३, २०--२१ ) इवेतेऽद्वे पुरस्तात्तिष्ठति इवेताभावे- 
<द्वतेऽदवामावेऽनडद्यभिभ्पः प्रहियमाणेभ्योऽनुवाचयति । इवेतव- 
णीप्टवेऽन्यवर्णे तदभावे चष वा तिष्ठति सति अभ्यः प्रहियपा- 
णभ्योऽनु्रूदीति प्रेषितो होताऽत वत्ख इति ` वृचमनुवक्तीति सू- 
च्रर्थः ॥ अभिदेवत्यास्तिखो गायचचः आयावत्सारदष्ठा दितीया चि. 
रूपदष्ठा तृतीया प्रजापतिदृष्ैव : हे अग्ने ! त तव वत्सः पयोनतत्वा- 
्त्ससमस्त्वात्परया यजमानः पर्माश्चित् चिदमप्य्थं उन्कृष्टादपि - स- 
धस्थात्सहस्थानात् दुखोकात् मन आहृत्येति दाषः । आयमत् आ- 
यच्छति गृह्धाति मनेोनिग्रहं करोतीत्यर्थः । इतश्च खोप इति इकारः 
रोपे यमदिति रूपम् । शषुगमियमां छ इति छत्वाभावभ्छान्दसः। 
कथा शिरा वेदवाचा मन आहत्येत्य्थः। कीदद्या गि व्वङ्कामया 
स्वां कामयते स्तोतुमिच्छतीति त्वाङ्कामा तया अद्धुक् । देवैः सह 
तिष्ठति यस्मिश्नन्निः तत्सधस्थं दलखाकः सध माद् इति ( पा० ई» ३,; 
९६.) सहस्य सधादेशः॥ ११५ ॥  , 

4 ¶ क [ ५१ १ तुभ्यं ता अङ्धिरस्तम विच्वाः सुध्चितथः पृथक् ।. 
अग्नं कामय सेभिरे ॥ ११६ ॥ क 

तुभ्यन्ताः । तुभ्यं हींषि दत्वा यजमानेः ततोऽनन्तरम् ता- 
स्तुतयः हे अङ्गिरस्तम । अन्नं गिरतीत्यङ्गिरस्तमस्तस्य सम्बोध- 
५। 1. क,९ [4 £ । भ _ (५ । 

नहे अङ्गिरस्तम । बिश्वाः सषोः सुक्षितयः शोभननिवस- 
नाः । स्थानकरणासुभदानवत्यो देवताः यथात्मचसन्तानचिन्त- 
नगम पृथ्रनानाभूताः हं अमे कामय कामपरिपरणाथम् ल 

9 ७, 9 © (^ ॥ ^ 
य्येव येभिरे । कमेणि छकारः । नियम्यन्ते । स्तुतथः ॥११६॥ 

 , षे अङ्गिरस्तम 1 अन्यते जीव्यते यनेत्यन् अश्नम् अन् प्राणने कि- 
प् अन् अन्न गिरति अत्तीत्यङ्धिसः आतिरायनाङ्गिया अङ्गिरस्तमः है. 



इदशाऽध्यायः | १२) कण्डिका । ११७ । ६६४ 

अथे ! पृथक् नानाभूताः विश्वाः सयोः ताः प्रसिद्धाः स्तुतयः कामा- 
यामिखापपूर्णाय तुभ्यं त्वयि येभिरे नियम्यन्ते यजमानारते शषः 
कमणि छिट् | कीद्यः सुक्षितयः दोभनाः क्ितयो निवासा याभ्य 
स्ताः स्वगादिश्चमस्थानप्रदा इत्यथः । यजमाना इह कामपृत्य दुखा. 

५ ई काप्त्ये च मन्तरस्त्वामेव स्तुवन्तीति भादः ॥ ६१६ ॥ 

` अभिः परियेषु धा्मश्र कामो मूत्रस्य मन्यस्य । सु- 
भ्राडकः विराजातेः। ११७ ॥ 

इति माध्यन्द्नीयायां वाजसनेयिसहितायां 
दादरोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 
नापि 

अभिः मयेषु । योऽग्रिः पियेष्वभिरचितेषु धामसु स्थानष्व- 
वस्थितानाम् कामः कामपूरकः सः भूतस्योत्पन्नस्य प्राणिजात- 
स्य भव्यस्य भविष्यतश्च । सथादुसङ्गतरास्यमावः सन् एक ए- 
वासहायः विराजति । इष्टे अधिपतिः पिविधन्दीभ्यते ॥११७॥ 

१.५ 

इति उव्वटदडत्। मन्त्रभाष्ये द्रादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 

अद्धि; प्रियेषु अभिरुचितेषु धामसु स्थनेषु धिष्णथेषु एको ऽस- 
हायभूतः सन् विराजति विद्लेषेण दीप्यते । कीटश्लोऽच्चिः भूतस्यो- 
त्पन्नस्य सव्यस्य भविष्यतश्च जनस्य कामः कामपूरकः सम्राट् स- 
म्यग् सयाजमानः दोभमानः भुतस्य भव्यस्य सभ्राडीदवर इतिवा) 
काम्यते सर्वैर्धष्ड्मिष्यत इति काम इति वा ॥ ९१७ ॥ 

श्रामन्महौी रकृत वेददीपे मनोहरे । 

` स्क्मादिवाचनान्तोऽय द्वादशोऽध्याय द्यरेतः ॥ १२॥ 



६४ मन्तमाष्य-वेद्दीपसरहिता शुङ्कयज्चुःसंहिता 

अयोदरोऽध्याथः | 
[न 

मयि श॒ह्ञाम्यग्रः आमनि रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वा- 
य॑ सवीय्योय । मामं देवतौः सचन्ताम् ॥ १॥ 

मयि गृह्णामीति यजमानो जपति । मयि श्ृह्वामि । आभ्रेयी 
ककुप् । मयि आत्मनि गृह्णामि अग्र प्रथमम् । अश्निदश्षनेन । त- 
तोऽप्निशिनोमी ति शेषः । किमथम् । रायस्योषाय। धनपोषाय । 
सुभजास्त्वाय सुवीयाोय । वीयं शक्तेः । किञ्च ।-मागु देवताः 

५ ‰१५ सचन्ताम । मामेव देवताः सेवन्ताम् अश्निमिव ॥ १ ॥ 
दाद शेऽध्याये उखाधारणगाहेपत्यचयनश्चित्रकर्षणोषधवपनादि 

मन्त्रा उक्ताखयोदशचे पुष्करपणाथ्ु पधानमन्जा उच्यन्ते ॥ का० ( १७) 
३, २७ ) उत्रयेदिमपरेण तिश्न् यजमानो मयि ग॒ह्धामीति जपति । 
उत्तरवेदेः पश्यात्तिष्ठन् यजमानो उदोति ॥ अग्निदेवत्या ककुप 
यस्या मध्यपादो द्वादशक आदतृतीयावषटको सा ककुप् अन्न मध्य 
अतुदशाकस्तेन इचधिक्रा । अहं यजमानोऽप्रे परथमं मयि आत्मनि 
आग्नि गृह्णामि धार्या ततोऽग्नि चिनोमीति शेषः । किमथं रायो 
धनस्य पोषाय पुष्स्यथेम् । सुपजास्त्वाय द्रोभना प्रजा यस्यस 
ब्युभ्रजा सुप्रजसो भावः सुप्रजस्त्वम् तस्म दधरछान्दसः शामन 

पुत्रादेनिष्प्ये । सुवीयीय शोभनसामथ्यीय वीर्ये शाक्तिः । भिञ्च 
उकारोऽप्यर्थं देवता अपि मां सचन्तां सेवन्तां सङ्च्छन्ताम् उ 

पवा्थं वा देवता मामेव सचन्ताम् ॥ १॥ 

अपां पछ्ठमाति योन्रग्नेः समद्रममिनः पिन्ध्मा- 
नम् । वधमान घडा २।॥ आ च पुष्करे दिवो माञ्चया 
वरिम्णा प्रथस्व ॥ २॥ 

पुष्करपण्मुषदधाति । अपा पृष्पास । व्याख्यातम् ।२॥ 

का०( १७, ८; १ ) पुष्करपणसुपद् धाति स्तम्बे दृववत् । ततो. _ 
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ऽध्वयुः ङशस्तम्बोपरि कमलिनी पत्रमुपद् धाति परूववदित्युखासम्म- 
रणवत् तेनापां पृष्ठामिति मन्तरेण पुष्कर इत्यन्तेनोपधानं दिवो मा- 
जयेति तस्य मानमिति सूजाः । व्याख्यातः ॥ ( १९१, २९ } ॥ २॥ 

ब्रह्य जज्ञान प्रथमं पुरस्ताद सीमतः सुरुचो वेन 
आवः । स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतद्च थो- 
निमसतदरच विव॑ः।३॥ | 

रुक्मयुपदधाति । बह्म जज्ञानम् बिष्टुष् जदित्यदेवस्या । 
ब्रह्मलक्षण आदित्यः जज्ञानं यजमानः परथमं पुरस्तात् प्राच्या- 
न्दि्चि जायते । ततोऽनन्तरम् वि सीमतः सुरुचो वेन आवः। व्या- 

¦ । व्याष्णोत् विद्तानकसोेत् स्वपकाशेन । सीमतः मध्यतो 
मयादातः । सुरुचः सुरोचना निभान् लोकान् । वेनः कान्तो- 
मेधावी वा आदित्यः । स एव च । बुध्न्याः। बुष्नमन्तरिक्चं त- 
तर भवा दिशो बुधन्याः। उपमाः । उपमीयन्ते आघ स्थितानि भू- 
ता्नीत्युपमा दिन्नः । अस्य षिष्ठाः । अस्य जगतः विविधं स्था- 
नमिति विष्ट दिशः । सतश्च योनिः) विद्यमानस्य च मूत्तस्य स्था- 
नम् असतश्च असूत्तेस्य वाय्वादेः योनिम् । विवः विहणोति 
आदित्य एव छाकान्दिशो भूतानि चाभिन्यनक्ति नान्य इति 
स्तूयते स्वकयिन कर्मणा ॥ ३ ॥ | 

 का० ( १७, ३, २९. ) तस्मिन् रुक्ममधघःपिण्डं बह्म जज्ञान मिति। 
तसिमिन् पुष्करपर्णे पूव कण्ठट्तं रुक्ममधःपिष्डमुपद् धाति ॥ 
आदित्यदेवत्या श्रिष्टुप् । वीत्युपसमं आव इति क्रियापदेन सस्ब- 
भ्यते व्यवहितश्चेति पाणिनिस्सरणात् । बद्य उदत् सुक्मरूपोऽय- 
मादेत्यः सीमतः सीमानं मयादा भूगोखमध्यभागमास्म्य सुरुच 
षद राचन्त रन्त ताम् उरचनाचमान् रका न् वि आतः चवि. 

बरृतानकरोत् स्वप्रकाशेन । कीदशं ब्रह्म प्रथममादौ पुरस्तात् पूवस्य 
पिरि ज्ञानं जायमानं रदयमान जमेः रानि रापः इख सति 

जक्ञानमिति रूपम । किञ्च वेनः कामनीयो मेधावी वा स आदित्य 
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बुध्न्या बुश्चमन्तारिष्ं तज मवा बुध्न्या दिशः विवः विच्रृणोति। 
सतो विद्यमानस्य मूर्तस्य घरपरदेर्योनिं स्थानमसतोऽभूतैस्य 
वाय्वादेश्च योनि प्रभवं विवः प्रकादरायति ब्रृणोतेः शपि द्ये ड्ध 
गुणे च व इति रूपमडमाव अः वहुलं छन्दस्यमाङ््योगेऽपीतति 
वचनात् । कीरशीवंघन्याः उपमाः उप समीपे मान्ति भूतानि यासु 
ता उपमाः सावकाशा इत्यथः । अत पवास्य जगतो विष्ठाः वि- 
विधस्थनभूताः विविधं तिष्ठन्ति यासु ताः अम्बास्बगोभूमीत्या- 
दिना षत्व । आदित्य पव खोकान् दिशो भृत्तानि चाभिव्यन- 
तीत्यथेः॥ २॥ 

हि रण्यगनः समवतता अूतस्यं जातः पतिरेक 
आसीत् । स द्धार पृथिवीं दयास्तेमां सस्में देवायं 
विषां विधेम ॥४॥ 

पुरुषयुपदधाति । द्वाभ्यां चरिष्टुञ्भ्याम् स्र परजापतिः सो- 
ऽधः अधियन्ञं स यजमानः । दिरण्यगभेः । यो हिरण्यगभौख्यः 
पुरुषः समवतेताग्रे समभवदयगरे पयमम् शरीरी यश्च भूतस्यो- 
त्पन्नस्य प्राणिजातस्य जातः जातमात्रः सन् पतिरीहवर एक- 
एवासीत् अभूत् । स दाधार । तदः स्थाने यदो दत्तिरथंसंभ- 
वात् । यश्च दाधार धारयति । पृविथीमन्तारेक्षमप्युच्यते । पृथि- 
वीभूः वेयभूरित्यादेरन्तारेक्षनामसु पठितत्वात् । श्रां चुखोकं 
च । उत अपि मां पएथिवीम् । तस्मे कस्मै काय इति प्रप्रे सै 
अदेरछान्दसः । प्रजापतये देवाय । हविषा विधेम इवि 
इति विभक्तिग्यत्ययः ॥ 2 ॥ 

का०( १७, 9७, ३ ) उत्तान प्राञ्र हिरण्यपुरुषं तस्मिन् हिर- 
ष्यगभ इति । तस्मिन् सुकमे प्राञ्चसुत्तानं हिरण्यं पुरुषाकारस्गढ्- 
येनोपदधाति ॥ हिरण्यगमरण्ठा प्रजापतिदेवत्या बिष्टप | हिरण्ये 

~ 

 दहिरण्यपुरुषरूपे ब्रह्माण्डे गभरूपेणाघरस्थितः प्रजापतिर्हिरण्यग 
भूतस्य प्राणिजातस्याग्रे . समचत्तत॒प्राणिजाततोस्पत्तेः पुरा स्व 
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यं शरीरधारै वभूव । स च जातः उत्पन्नमात्र एक एचोत्य- 
त्स्यमानस्य सर्वस्य जगतः परतिरीश्वर आसीत् । स एव परथि 

वीमन्तारेक् द्यां दखोकमुतापि चरमां भ्राम खीकच्य दाधार 
धारयति तुजादीनां द्पीघोभभ्यासस्येति अभ्यासदौीधः । पाथव- 
भूः स्वयम्भूरित्यन्तरिस्षनामष्ु ( निघ १, ३) पाठेतत्वात् प्रथः 

वीशब्ध्रेनान्तरिश्चसखेकोऽजोच्यते ¦ कस्मै काय प्रजापरतये दवाय 
4 ऋ 

चयं हविषा विप्रम हतिदेद्यः विमाक्तव्यत्ययः ॥ ॥ 

दरप्सश्चस्कन्द पृरथिकीमनु द्ाभिमञ्च योजिसवु 

यच पृथः समानं योनिमयुं सश्चरन्तं दरप्सं जदो. 
भ्यं सष दोः ॥ ५। 

दरप्सश्चस्कन्द । अस्याग्रच्यादित्यो यथा सव बिभति पा- 
छयति च तथोच्यते । य आहुतिपरिणामरसनिधानभूतो- 
दरप्स आदित्यः चस्कन्द पृथिवीम् उदङरूपेण पृथिवीं स्कन्दति- 
मनुष्यादिधारणाय । यश्च बुरोकमसुस्कन्दति आहुतिपरिणा- 
भूतेन रसेन दिवादिधारणाय । इमं च योनिमनुयश पूतैः । यश्च 
इम लोकं स्कन्दति आहुतिप्रहणाय । यश्च अनुस्कम्दति पूवेयो- 
निमयं छोकं सुकथितान् तप्येणाय । तमेवं समानं योनि स्था- 
नमर् अनुसश्चरन्तं द्रप्पमादित्यं जुहोमि स्थापयामि । अनुसप्त- 
हात्राः । सप्रस्वपि दिक्षु । असा वा आदित्यो द्रप्सो दिशः सप 
होत्रा अघ्रुमादित्यं दिषु पतिष्टपयन्तीति श्रुतिः । तियेक् चत- 
स्रो दिशः अघ एका उपर्येका मध्य एका एताः सप्र दिशः ॥५॥ 
। देवश्रवोदटष्रादित्थदेवत्या जिष्टुप् ! यः पूवैः प्रथमो युख्यो प्स 

आदित्यः प्रथिवीमन्तारेष्चमनुचस्कन्द अनुस्कन्दति गच्छति सि- 
अतीत्यथः मयुष्यादिधाश्च्मयः । यां द्युलोकं चाजुसिश्चति आहु 
तिपरिणामभूतेन सखेन देवादि धारणाय | । य इमं योनि स्थानं 
1 1.4 अइतन्रहणाय । | प्व ५ 

योने सर्वषां तुल्यं स्थानं लोकज्रयमञु सञ्चरन्तं प्रप्समादि- 
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व्य सप्त दो्ा अन जुह्योमि विभक्तिभ्यत्ययः सप्तसु होत्रासु 

छ स्थापयामि दिरण्यपुखुषरूपेण सवेदिश्ठु स्य्येमेव स्थापया- 

म्रीत्य्थः । असौ वा आदित्यो दरप्सो दिशः सक्त होत्रा अभ्रुमादिः 
त्यं दिश्चु प्रतिष्ठमयर्वाति (७ ४, १, २० ) श्चुतेः । पूवा!द्चतस््नी 

दिशः अध एका उपर्येका मध्ये चेकेति सप्त दिशो ज्ञेयाः ॥ ५॥ 

नमस्तु सर्पैभ्योये के च॑ पृथिवीमनु । ये अन्त- 

रिश्चेये दिषि तेभ्यः सपेभ्यो नसः॥६॥ 
सर्पानामभिरूपतिष्ठते । नमोऽस्तु । तिक्लोऽरुष्टुभः सप्पदे- 

वत्याः । छोका वा सपः नमस्कारोऽस्तु सर्पेभ्यः येके चपृ- 
यिवीमन । व्यवस्थिताः येचान्तरिक्षे ये च दिवि व्यवस्थिताः 
तेभ्यः स्पैभ्यो नपस्कारोऽस्तु ॥ ६ ॥ 

का० ( १७ , ४, ६ ) उपतिष्ठते यजमानो मनोऽस्त्विति । यज. 
मानो हिरण्यपुरुषं पश्यन्यृक्चयं पठेत् ॥ सपेरेवत्थास्तिख्ोऽयुष्टु- 
भः।येकेचये केषिद् सपन्ति खपो खोकाः पृथिवीमञ्चुगताः ते- 
भ्यः सर्पेभ्यो नमोऽस्तु नमस्काये मवतु । अन्तरिक्षे रके ये व- 
तेमानाः सपौःये च दिवि द्युलोके ये वत्तेमानाः सपास्तेभ्यः 
सर्पेभ्यो नमोऽस्तु । इमेवे लोकाः सपा इति (७, ४, १, २५) श्रु- 
तेः सर्पशब्देन रोका उच्यन्ते ॥ ६ ॥ 

या इवा यादतुचवनाना यवा बनस्पता १ ॥ र | 

ल । ये वावटेषु ररते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमंः।॥७॥ 

या इषवः । यानि काण्डानि । यातुधानानाम् यातनां दुः 
खंयेदधति ते यादुधाना रक्षःरभृतयः । ये च वनस्पतीन् अचु 
व्यवस्थिताः ये च अवटेषु विखेषु शेरते आप्तते तेभ्यः सर्पेभ्यो 
नेपः ॥ ७ ॥ 

यातुं यातनां दुःखं दधति वे यातुधाना रश्चःप्रभतयस्तेर्षां याः 
 सपेजातय इवो काणरूपेम वर्तन्ते ये वान्ये वनस्पतीन् चन्दना- 
 दिद्वक्षानदवेष्टचय स्थिताः ये वाये चान्ये अवटेषु बिङेषु हरते स्व- 
पन्ति तेभ्यः सभ्यो नमोऽस्तु ॥ ७॥ 
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| ये वा सू््थैस्य रदिमषुं। 
पूभ्या नमः 1८ || 

वाये च । परत्यक्षान्दरतो निर्दिश्चति सप्पान् । 

रोचने दिवः । रोचनो ह नापेष छोको यत्रैष एतत्तपति इति 
तिः ।ये च सूयेस्य रस्थिषु स्थिताः येषां च अप्मु सदः कृतम् 

स्थानं कृतम् तेभ्यः स्पैभ्यो नमः ॥ ८ ॥ 

दिवो दलोकस्य रोचने दौश्षस्थने ये वामी सपा अस्माधिरः- 
दद्यमानाः सन्ति रोचनो ह नाभैष रोको यत्रैष एतत्तपतीति श्चुतिः। 
तथा सुस्यैस्य रदिमषु किरणेषु ये च सपा वसन्ति । येषां सपः- 
णामप्सु जरेषु सदः स्थानं कतं तेभ्यः सपभ्यो नमोऽस्तु ॥ < ॥ 

 कणुष्व पाजः प्रसितिं न पथ्वीं यादि राजेवा्म- 
वो २॥ इभ॑न । तष्वीमन् प्रसितिं दणानोऽस्तासि 
विध्य॑ रक्षसस्तपिष्ठैः ॥ ९ ॥ 

जुहोति । कृणुष्व पाजः । पश्च षिष्टुभ आग्नेय्य रक्षो- 
ध्न्यः । हे अग्ने कृणुष्व पाजः । पाज इति बर्नामसु पठितम् । 
कुरुष्व वलम् प्रासेतिन्न पृथ्वीम् पासेतिः परसयनात्तन्तुवां जा- 
वा । नकार उपमा्थीयः। उपरिष्टादुपचारः अथ कोऽथः | 
कुरुष्व बरं वागुरामिव पृथिवी । यद्रा जरमिव पृथिवी । ततो याहि 
राजेव । अमवान् अमात्यवान् भूत्वा । अभ्यवनवान् वा अ- 
भ्यमनं शन्रूणां भयादप्रतिपक्षकरणम् । ग्रहवान्वा भूत्वा । शत्रू 
न् प्रति याहि । इभेन इभमयेन बेन । यद्वा । इमेन हस्तिना । 
गत्वाज । ठष्वीमनुप्रसितिन्दणानः । त्ष्न्या प्रारित्येति वि- 
भक्तिग्यत्ययः । दूणान इति रहिसाक्मां । यतश्च तवं तृष्व्या क्षि- 
भ्रया प्रसित्या तन्तुना जाठेन घा । दृणानो सन् अस्ता अपिष्षे 
रा अक्ति षिकटः कृतास्नोऽसि अतोऽत्रवीमि । विध्य । ताडय | 
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हिदि । रक्षसः । तपिषः तषठतमेः प्रहारैः । यद्रा । अतीवतप्न- 
तैः अतिशयेन छेशकरः ॥ ९ ॥ 

का० ( १७, ४, ७ ) उपाधेर पञ्चगृहीतं होति पुरुषे णुष्व 
पाज इति प्रव्यचं भरततिदिश्चं परिखपेम् । आज्यं सस्कृत्य पञ्चग्रहीत- 
माद्ायास्यानमार्ह्य युरुषान्तिके उपविश्य प्रतिदिशं पारेसष्य 
परिदप्य पुरुषोपरि पञ्चभ्भिजैहोतीति सृत्राथैः ॥ वामदेवदष्टा रक्षो 
घ्नाः प्रतिससः अद्थिदेवत्याः पञ्च जिष्टुमः । दे अन्ने ! पाजः बलं 
छणुष्व कुरुष्व पाज इति बरनामसु ( निघ० २ ९; २) पठितम् । 
तत्र दण्टान्तः पृथ्वीं विशालां प्रसिति न प्रसितिमिव । प्रसि्तिर्जार 
प्रसितिः । प्रसयनात्तन्तुवा जारं वेति ( निर० ६, १२ ) यास्काक्तेः 
विज् बन्धने प्रकर्षेण सीयन्ते बध्यन्ते पक्षिणो यया सा प्रसितिः 
ताम् नकार इवाथेः पश्चिप्रहणाय प्रसारितं जारमिव रशाघ्रुघ्रहणाय 
बं प्रसारयेत्यथः । ततो राजेव दप इवाभवान् सहायचा निभेन 
गज्ञेन याहि राच्रन् प्रति गच्छ । अम् गतौ मजने शाब्दे अमन्ति 
भजन्ति स्वामिन इत्यमाः सेवकास्तेऽस्य सन्तीत्यमवान् पचायज- 
न्तादमशब्दान्मतुपथ्रत्ययः । हे अभ्रे ! अस्ता राच्रृणां क्षे्तासि अतो 
रश्चसः राक्षसान् विध्य ताडय । व्यध ताडने दिवादित्वाच्छयन् 
ग्रहादित्वात्सम्परसारणम् । कैः तपिष्ठैः तापकतमैयायुश्रैः तपन्ति 
सन्तापयन्तीति तप्तरणि अतितप्तृणि तपिष्ठानि तैः तुरिषठेमेयःस्विति 
इष्ठनि परे तृचो लोपः । कीदद्स्त्वं तृष्वी प्रसि विभक्तिन्यत्ययः 
तृष्व्या श्षिप्रयः प्रसित्या जाखेन अयुद्रणानः राच्ून्मास्यन् दरू हिः 
सायां क्रथादिः शानचप्रस्ययः दइणीतेऽसो दणानः॥ ९ ॥ 

त्वं मासं आशुया प॑तन्त्यनुस्प्रा प्रषता रो- 

चानः । तपुषण्ष्यभ्रे जुह्या पतङ्ानसन्दितो विश॑ 
विष्वगुल्काः ॥ १० ॥ 

तव ्रमासः। हे अग्नेय एते तव थरमासः भ्रमणा षातो- 

द्धूता ज्वारासमृहाः आद्याः आशवः स्थाने याः । परतन्ति- 
इततश्च गच्छन्ति । तः अनुस्प्ृश्ष अभिमृकष। पृषता धृष्टन ज्वा 
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छासमूहेन शोशुचानः देदीप्यमानः । कान्यसुस्पृशचेदित्यत आह 
तपूषि तापयित्रीणि रक्षांसि । ज॒हा खचा हूयमान इति शेषः । 
पतङ्गान् एतनगमनानि रक्षा । किञ्च अस्तदितः दो अव- 
खण्डनं । अनवखाण्डतश् सन् विषज विक्षप । विष्व विधु ना- 

नावचनः अब्वातमत्ययः । नाचामपनाः; तिर्खदूध्वपधश्चत्वयः 

उल्काः रक्षात्रिघाताय ॥ १०॥ 
हे अग्ने ! तव ये भ्रमासः भरमा वातोद्धूता ज्वाखासमुहाः पत- 

न्ति इतस्ततो गच्छन्ति कीटदा भ्रमाः आद्युया आवः शीघ्रगम- 
नाः आद्युशब्दात् परस्य जसः खपां खटगित्यादिना यादेशः । 
तेभरमेः तपूंषि तपन्ति सन्तापयन्ति तानि तपुषि तापयिव्रभि रक्चौक्ति 
पतदङ्धान् पतन्तः सन्तो गच्छन्तीति पतङ्गाः पिश्ाचास्तांभाचस्परर 
ञ्वाखाभिस्तान् दहेत्यथेः । कीदरशास्त्वं धृषता धृष्णोत्मति धरषन् 
तेन घुषता प्रगस्भन धृष्ेन ज्वाटोधेन शोशुचानः देदीप्यमान 
अत्यन्तं शोचते शोद्युच्यत इति राद्युचानः शुच दीप्रावित्यस्मा 
दङ्डन्ताच्छानचूप्त्ययः । तथा जुह्वा ख्चचा हयमान इति शेषः। 
अखन्दितः अखण्डितः । ईंदशाः सन विष्वक् सर्व तिययगृष्यैमश्चश्च 
उट्काः ज्वाला विखज रक्चोघाताय मुश्चेत्यथे ॥ १० ॥ 

प्रति स्पक्नो विख॑लतूर्णितमो भवां पायुर्विंरो 
अस्थ अदब्धः । यो नो दूरे अघक्र्॑सो यो अन्त्यग्ने 
भा किष्टे व्यथिरार्दधर्षीत् | ११॥ 

प्राति स्पश्चः । अचर तृतीयः पादः प्रथमं व्याख्यायते । यच्छ- 
ब्दयोगात् । यो ना दूरे अघशेसः योऽस्माकं दरे वसति अपर्चेसः 
पापस्येस्कीतेको दुजेन; । यो अन्तिके यश्च जम्तिके बसस्यघ- 
दंसः । तं परति स्पशः विद्धज ) स्पश्च बन्धने स्पाश्चयतीति स्पशः भ- 
णिधीन् अध्यक्षान् विसृज परेरय । तणितमः आतिक्येन स्वरन् 

किञ्च.भमवा पायुः पारयिता । षि्चः जनपदनातेः । अस्या म- 
दीयाया अदब्धः अनुपारिंस्यः । एवं च तवासमदनुग्रहप्टत्तस्य- 
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सतः हे अज्रेमाकिः पा कथित् ते तव व्यथि; व्यथयिता शः 
आदधर्षीत् भत्यनीकोऽभूत् ॥ १९ ॥ 

नोऽस्माकं दुरे योऽघश्चं खः अघं पापं शंस्तीच्छति अधरशंसः 
अस्मदद्वोही यो दरे वसति यश्चान्ति समीपे अघशेसः हे अग्ने | 
तं भ्रति स्पशः स्पद्या बन्धने स्पराथन्ति बद्चन्तीति स्पदो बन्धनङ्क- 
तः प्रणिधीन् विखज प्रेरय । अस्मदीयायाः विशः प्रजायाः पायुः 
पातीति पायुः णलको थव । कीदशस्त्वं तूर्णितमः तूणं वेगोऽस्या- 
स्तीति तूणीं अत्यन्तं तूणीं तू्णितमः वेगवत्तरः । अद्न्धः अनुपहि- 
सितः। हे अग्ने ! पवमयु्रहे परव्रत्तस्य ते तवमा किःमा कश्चित् 
व्यथिः व्यथयतीति व्यथिः व्यथकः राल्ूयदधर्षत् धाय माक- 
रोतु । दुर्समीपस्थानस्मच्छचून् भ्रति त्वरतो अन्धकान् भरेरय 
केनाप्यर्हिसितो.ऽस्पतप्रजापारको भव राश्चसाश्च त्वां प्रति धुष्टामा 
सन्त्वित्यथैः । धृष् धातोुडि द्ित्वमडभावश्च मायोगात् ॥ ११ ॥ 

उद॑द्रे तिष्ठ प्रत्यातनुष्ठन्यमिन्नां २॥ ओषता- 
न्तिममहेते । यो नो अराति सभिधान चके नीचा 
त घ््यतसं न दुष्कम् ॥ १२॥ 

उदग्ने । उचिष्ठ हे अग्रे किञ्च भत्यातनुष्व प्रत्यातुहि षि- 
स्तारय ज्वाखप्राग्भारान् किञ्च । न्यमित्रान् ओषतात् स्यो- 
पतात् निदेह अमित्रान् शून हे तिग्महेते । हेतिरायुघभर् तिम्म- 
तेजतेरत्ाहकमंणः । उत्साहवदायुर्धं यस्य स तथोक्तः। किश्च । 

` यश्च नः अस्मभ्यम् अरातिमदानं चके न ददाति अश्द्धादुः । 
हे समिधान नीचानीचस्छृस्य तं धक्षि दह् । अतसं न । अतसो- 
क्षः नकार् उपमा्थीयः । देक्षमिवे शुष्कम् ॥ १२ ॥ 

दे अग्ने ! त्वमुत्तिष्ठ ततः प्रव्यातचुष्व ज्वाखा विस्तास्यतिग्मा 
` हेतयो यस्य सख तिग्महेततिः तिग्मं तेजतेरुत्साहकमेणः तत्सम्बोधनं 
हे तिग्महेते । उत्साहवदाथुधः ! अमित्राञ्छन्रून् त्वं न्योषतात् 
नितरां दद । उष दाहे वुद्योस्तात॑ङाडति तातङ्डादेशः ! हे स- 
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मिधान ! समिन्दे दीप्यत.ऽसौ समिधानः तत्खम्बुद्धौ हे समिधान ! 
दीप्यमान ! नोऽस्माकं योऽति चक्रे कयोति दाने प्रातिषेधतितं 
नीचा नौचिः कत्वा धसि दह । दह भस्मीकरणे बहर छन्दसीति 
( पा० २, ४, ७३ ) रापि दुमे टि मध्यमकवचने घश्वीति रूपम् । 
तञ दष्टान्तः श्ुष्कमतस न न इवार्थः अतसी वृश्चः शुष्कं वक्षमि- 
घाद्ातारं नि्दहेत्यथेः ॥ १२ ॥ 

ऊध्वो भ॑व प्रतिंविध्याध्यस्मदाविष्कूणुष्व दैव्यौ 
न्यग्ने । अव॑ स्थिरा त॑नुहि यातजूनं जामिमजामि 
परसणीटि चाचरन् ॥ अग्रेष्ा तेजसा सादयामि ॥ १३॥ 

५ क उर्वो भव । उध्वैस्तिष । स्थित्वा च । प्रतिषिध्य भरातिताडय । 
अध्यस्पत् अस्मत्त उपरिव्यवस्थतान किश्च आविष्कृणुष्व भ- 
काशीङ्करुष्व दैव्यानि कमणि है अने । किश्च अवस्थिरा तनुहि 
अवतनुहि अवतारय स्थिराणि घनंवि । यतुनूनाम् यातुधाना- 
नां जवनपरधानानाम् किञ्च यज्ञस्य जामिमनामिम् जामिश्ब्द्ः 
पुनरुक्तवचनः । पुनसक्तमपुनरक्तं कृत्वा । भगृणीरि । मृणतिमे- 
रणाथः । प्रमारय शत्रून् । प्रथमां सुचमुपद्धाति । आग्नेयेन 
यजुषा ऋचा वा अग्नेष्ट । अप्रः संबन्धिना तेजसा त्वां सादयामि 
हेखुक् ॥ १६ ॥ 

हे अग्ने ! ऊरध्वां मव उद्युक्तो मव अस्मदधि अस्माकमुपरि 
वत्तैमानान् शदन् प्रतिविध्य प्रतिताडय । देन्यानि दैवसम्बन्धीनि 
कर्माणि आविष्छृणुष्व प्रकटय । किञ्च यातुजूनां यातुधानानां 

` स्थिरा स्थियाभे धनूंषि अवतचुहि अवतारय । किञ्च जाम्यजामि- 
शब्दौ पुनसक्तापुनर्क्तवचनौ जामिमजामिं पुनस्क्तमपुनर्तं कत्वा 
पुनः घुनस्ताडितमताडितं वा श्चून् प्रभरणीहि सृणात्तिमीरणाथः 
रिपून् मास्य ॥ का० ( १७, ४, १२) धरतपूणोन्ेष्ेति । कष्मेय- 
मयीं पादमाचदकीधा षडङ्कुख्विपुखां घृतपूणौ प्रागग्रं श्चचमग्नषटेति 
 यज्ञुषानिमुरति कचा चोपदधाति ॥ आग्नेयं यजुः । हे सुक् ! अचेः 
सम्बन्धिना तेजसा त्वा त्वां सादयामि ॥ १३॥ 

<^ 
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अच्चिमरधां दिवः ककुतपतिः प्रथिना अयम् 
पा रत्ताट्सि जिन्वति ॥ इन्द्रस्य त्वोजसा साद्- 
यामि ॥ १४॥ 

जभिभूधां व्याख्यातम् । द्वितीयाञ्चुपदधाति रेन्रेण य- 
जुषा । आग्रेय्या च बिष्टुभा । इन्द्रस्य स्वाम् ओनसा बेन 
सादयामि ॥ *४॥ 
 अग्निमूधंति भ्यास्याता [ ३, १२] ॥ का० ( १७, ४, १३ ) 
पएवमोादुम्बरीम्रुत्तरतो दधिपरूणामिन्द्रस्य त्वेति । पवविधामेचोदुः 
म्बरा दाघपूणा सुचमुत्तर उपदधाति ॥ इन्द्रस्य त्वेति यज्ञुषा भुव 
दत चाच ॥ इन्दुदवत्य यज्जः । ड सुक् . रन्द्रुस्याजसा तजसा 

त्वा सदयाय स्थ्पयाम ॥ १४६॥ 

सुवो यज्ञस्य रज॑स नेता यचा नियुङिभः सच॑- 
शिवाभिः । दिवि सुघानं दाधेषे स्वषां जिद्ामत्न 

प्यक्रिषे हव्यवाद्् ॥ १५ ॥ 
भुवो यज्ञस्य । चतुथः पादः परमथं व्याख्यायते अथसंबन्धात्। 

यदा जिहा ज्वाखारक्षणां हे अघ चढरषे करोषि । हव्यवाहं हविषो- 
वोदीम् अथानन्तरमेव भुवः भवसि । यज्ञस्य द्रव्यदेवतास्यागा - 
त्मना नेता देवयानपितरेयानमागानुसारिणः । रजसश्ोदकस्य 
च यज्ञपरिणामभूतस्य नेता मवति जगदृत्पत्यथेम् । कत्र नेता भ- 

 वसीत्यत आह } यत्र यस्मिन् स्थाने नियुद्धिः नियुद्रणविशिष्ट- 
भिरर्वाभिः शिवाभिः सहितं वायुं सचसे सेवसे । नियुतो वयो- 
रित्यादिष्टोपयाजनानीति नियुद्धिवायुखक्ष्यते वायुनान्तारेक्षम् 
यत्र च देवि चुके मृद्धानमादित्यं दधिषे । धारयसि । सख- 
षोम् स्वः चुकाकं सनोतीति स्वषौतां स्वषाम् तत्र भव- 
सि । यज्ञस्य रजसश्च नेतेति । यस्य तवैतत्कर्म तं लां साद- 
याम इति शेषः ॥ १५ ॥ 



त्रयोदशो ऽध्यायः । १३! कण्डिका ¦ १६। ६७९ 

चिशिरोदष्ाग्निदेवत्या जिष्टुप् । हे अग्ने ! त्वं यदा हव्यवाहं 
हव्यं वहतीति हव्यवाट् तां हविषो वोद जिहां स्वालां चक्रिषे 
करोषि डथं छिद् । तदा यज्ञस्य द्रव्यदेवतात्यागात्मनो नेता भुवः 
भवासि रजसः यक्ञपरिणामरूपोदकस्य च नेता मवसि जगद्रक्षा- 
थेम् भवतरैटि मध्यमैकवचने क्षिपि इतश्च लोप इति हइकाररोपे 
टेरोऽडाटावित्यडागमे अचि दनुध्वात्विति उकङ्डगदेश्चे च छते 
सुव इति रूपम् । कुज नेता मबसीत्यत आह यत्न यस्मिन् स्थने 
शिवाभिमेङ्गखरूपाकेर्नियुद्धिरवाभिः स्वं सचसे सम्बन्धं पाप्रो- 
षि । नियुतो वायोरिव्युक्तेर्नियुतो नाम वध्योरदवाः । ( निघ० १, 
१५, १० ) ताभिकयुरेशष्यते वायुना चान्तरिश्चं रक्ष्यते । य्न च 
दिवि मुधोनमादित्यं दधिषे धारयि सिङ्खुड्थं । किम्भूतं मूर्धानं 
स्वपा स्वः स्वगे सनोति ददाति स्वपः । षणु दनि विदूप्रत्ययः 
विङ़्वनोरनुनासिकस्यापदिति नकारस्याकारः । यद्वा स्वः स्वभे 
स्यति तिष्ठतीति स्वषौः तम् षोऽन्तकमेणि किप् । अन्तरिक्षे युरो 
के च यज्ञस्य रजसश्च नेता मवस्तीत्यर्थः । यभरेत्यस्य सदितायां 
निपातस्य चेति दीधः यस्य तवेतत्कर्म तं त्वां सनुररूपेण सादयामीति 
शेषः ॥ १५॥ 

[द् ॥ [9 ॥ € ४ 
धुबासिं धरुणास्त ता विदहवकमणा । मा त्वा स- 

मुद्र उद्घीन्मा सुपणोऽव्यथमाना दृ ष्ठिवीं दण्ट ॥१६॥ 

स्वयमातृण्णां पृथिवी सस्तुतापरष्टकाद्ुपदधाति । धवा- 
सीति तिशापिकऋरागमिरूष्वंबृहत्यसुष्टुपपस्तारपङ्कभिः विष्वस्मै भा- 
णायेत्यादेना यजुषा च} धुवाि स्थिरा । स्वत एव धरुणा च 
अन्यषाञ्च धारयित्री । आस्तृता विण्वकषणा । उपहिताश्ासि 
विश्वकर्मणा प्रजापतिना सवस्य क्ता । एवश्वेदतो अवीमि । 
मा त्वा समथुद्र उद्षधीत् उद्बध्यात् । स्क्मो वै सयुद्रः पुरुःुपण 
इति श्रुतिः । त्वञ्च अव्यथमाना अचलन्तीं पृथिवी दह इदी- 

 ऊुरु ! आत्पसाल्का्षेस्यभेमायः ॥ १६४ 
क?० ( १७, ४१५ , स्वयमादृण्णां पुरषे छकरा छिदं धवासी- 
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ति । पुरुषोपरि धुबेत्यादिकण्डकाचवुश्ठयेन स्वयमातृण्णसुपद धाति 
कोटरी दाकर पाषाणमयी छिद्वां स्वाभाविकच्छिद्रयुतां सच्छिः 
द्ाहममयीष्ठकैव स्वयमातृण्णोच्यते इति सूत्राथेः ॥ ऊष्वबृहती । 
दाददाक्षसजेपादो््वश्हती अत्र परथमल्लयोदशाणस्तृतीयो दशा- 
शः । हे स्वयमातृष्णे ! स्वं घवा स्थिरयाक्ति। कीटगी त्वं घर्णा 
भूमिरूपेण विदवस्य धारयिक्री । विदवं करेतीति विश्वकमो तेन 
सर्वस्य कचना प्रजापतिना आस्तृता उपहता । समुद्रो स्क्मः त्वा 
त्वां मा उद्वधीव्। मा हन्तु । खुपणेः पुरुषश्च त्वां मोद्बधीत्। 
रुक्मो धै सरुः पुरुषः खुपण इति ( ७, ४, २, ५ ) श्रुतेः समुद्र- 
संपणैराब्दाभ्यां रुक्पपुरूषावुच्येते । स्वं चाञ्यधमाना अचरन्तीं 
सती पृथवीं इह भूमि उदरीकुरु ॥ १६॥ 

प्रजापातद्ा साद्यत्वपा पृष्ठे सयुद्रस्समच् । च्य 

स्वता प्रथस्व्ता प्रथस्व प्रथञ्यास | १७॥ 

प्रजापातिष्टर प्रजापतिः लां सदयतुं। स हि त्वापासादयितु 
समर्थः । अपां पृष्टे अपामुपरि । सथुद्रस्य सथुन्दनस्य उदक 
घातस्य एमन् एमनि । इणः मनिन् सप्तम्येकवचन अवस्था- 

ने । कथं भूतामासादयतु । व्यचस्छतीं व्यश्चनवतीभ् परथस्- 
तीं पृगुत्वयुक्ताम् । तं चासादिता भजापातिना । प्रथस्व परथ्वी- 
भव । यतश पृथिव्याम अतो त्ीमि॥ १७ ॥ 

अनुष्टुप् । हे स्वयमाव्रष्णे | प्रजापतिः त्वा त्वां सादयतु स्थाप- 
यतु क्र अपां जखानां पृष्ठे उपरि । समुद्रस्य जलसङ्घातस्य पमन् 
पमनि अवस्थाने सादयतु । इणो धचातोमेनिन्प्त्थये एमन्निति रूपम् 
खुपां खुदगिति सप्चभ्या छुर् । किम्भृतां स्वां व्यचस्वतीं व्यचनं 
 स्यचस्तदस्या अस्तीति व्यचस्वती तामभिव्यक्तियुताम् । भरथः 
स्वतीं पथनं प्रथः प्रथुत्वं तदस्या अस्तीति प्रथस्वती 
ताँ विस्तारयुक्तामर । त्वमपि भ्रजापतिसखादिता सती प्रथस्व अ- 
स्याश्ितेः प्रथनं कुर् यतस्त्वं पृथिव्यसि पथिव्युत्यन्नत्वात् ॥ २७ ॥ 

१ क 

भूर।स मूमरस्पाद्तिरासतं दख्वधाया पचिस्वस्य 



क. 

अयोदशषेऽध्यायः ¦ १३ कषणिडका | १९ । ६७७ 

मदनस्य धरी पृधिवीं यच्छ पृथिवीं दर््ड परथि- 

वीं मा दहिष्सीः। १८ ॥ 

भूरि भूमिरसि । अदितिरसि विश्वधायाः विश्वस्या निदहि- 

तामिति धिरवधायाः । विश्वस्य च भुवनस्य भूतग्रामस्य च धत्रीं । 

धारयित्री । यतद्चमितमेव अत इदमुक्तं मवति । पृथिवीं यच्छ 

आत्मानं निग्रहीष्व । पृथिवीं ईह । आत्पानं ृदीङ्घर ! पृथिवीं 

माहिंसीः आत्मानं माहसीः ॥ १८ ॥ 
प्रस्तारपङ्क्तिः । आद्यौ चेत्पस्तारपङक्तिरित्युक्तेयचाचौ दाद- ` 

शकावन्त्यावष्कौ सा प्रस्तारपङ्क्तिः । अत्र त्वाद्य एकादशको 
द्वितीयखयोददाकस्वतीयतुयों पञ्चकौ पञ्चमः षडक्षरः पनं पञ्च 
पादाः! हे स्वयमातृण्णे ! त्वं भूः छुखनां मावयिन्यसि । भूमिः पथि 
व्यसि भूम्यसिमानिनी देवतासीत्यथैः । अदितिर्देवमाताकि। वि- 
इ्वधायाः विदवं दधाति पुष्णातीति विदवधायाः विदवं निहितम- 

स्याभिति या । विदवस्य भुवनस्य स्वस्य भूतय्ामस्य घ्नी धार- 
यिन्नी तारी त्वं प्रथिवी यच्छ नियतां कुरु पुाथिषी इह खडीङ्ुरख 
पथिर्धी मा हिसीः पराथिव्या हिंसां माढकुर॥ १८॥ 

विदव॑स्ते पाणायौपानायं व्यानाथोदानाथं पति- 
छाये च रि्राय । अधरिष्टानिपातु मद्या स्वस्त्या छर्दिषा 
रान्त॑मेन तथां देवर्तयाङ्किरस्वद् श्रवा सीद ॥ १९ ॥ 

विर्वस्तै प्राणाय । सवेस्म भाणा्थम्। अपानाय । व्यानाय । 
उदानाय । प्रतिष्ठायै । चरित्राय । चरणाय । तवां साद्यामीति- 
शेषः । अपरि; त्वाम् अभिपातु पाछयतु मह्या महत्या स्वस्त्या 
अविनाशेन । छर्दिषा शन्तमेन । गृहेण सुखतमेन हेतुभूतेन । 
सादयति । तया देवतया ¦ व्याख्यातम् ॥ १९ ॥ 

यजुः एकाधिकाष्यनुष्टुप् । हे स्वयमतृष्णेः ! विरवस्मे स्वस्मै 
प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्राणापानव्यानोदानाख्यवायुद्खात्तिखा- 
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भाय प्रतिष्ठाय कीत्य चरित्राय शास्ीयाचरणाय च । पाणिनामे- 
तत्ससिद्यथ त्दां सादयामीति रोषः । किञ्च मद्या महत्या स्वस्त्या 
योगक्चमसम्प्या रान्वमेनात्यन्तं सुखकारिणा ऊदिव यहेण चा- 

धिस्त्वा त्वामभिपात सवेतो रक्षतु । तया देवतयावुगरीला त्वं 
श्रवा स्थिसय सती सीदोपविश् आङ्किर्द्वदङ्गिरसां चयनाचुष्ठनि 

~ क 

यथा त्वं स्थिरस्थिता तद्धदिहोपविश ॥ १९ ॥ 

काण्डात्काण्डात् प्ररोहन्ती पुरुषः-परुषस्परिं । 

पवानों दवे प्रतनु सदसरेण्लतेन च ॥२०॥ 

अभ्रना श्टष्वए्कारुपदधात् द्रार्यपनुष्टुन्म्याम् । का- 

ण्डाच्काण्डात् । भूमा सबद जटाभः पतचक्राण्डामरल्युच्यत् । अयस 

बद्ध परुः । काण्डार्कणण्डालराहन्ता परूषः पर्षस्पर । पतरेगेः 

वेणश्च परिभरोहन्ती यथात्र र्म्भसि एवं न; अस्मा- ` 
न् हैदर प्रतनु । विस्तारय । पुत्रपात्रनष्ठाभिः शतसह 
ससंख्यः ॥ २० ॥ | 

का० ( १७, 8, १८ ) मूखाप्रवतीं दवी तस्यां पुरस्ताद्भूमिभ्रा- 
घां काण्डात्काण्डादिति । तस्यां स्वयमातृण्णायां काण्डादिति ऋण्- 
येन पुरस्ताद्भूमिगताच्र मुरुध्रथुतां दूबोमुपद्धाति ॥ अशिष्ट दुः 
वेष्टकादेवत्ये दे अतष्टुभो । भूरेभूसम्बद्धं पर्वकाण्डं भूम्यसम्बद्धं 
परः । हे दूतं दूवेष्टके ! काण्डात्काण्डात् ब्रह्धिकाण्डं परुषः परषः 
प्रतिपरुः भूमिसम्बद्धासखम्बद्धेध्यः सवेपवेभ्यः सकाशाद्यथा त्वं परि 
समन्तात् भरोहन्ती अङ्कुरवती वक्तंसे । नित्यत्ीप्लयोपिति वीप्सार्थं 
काण्डपरूषो्धित्वम् । एवेत्यव्ययमेवामित्यथे निपातस्य चति 
संहितायां दीधे । हे दुबे ! एवं स्वाद्कुःरविस्तारवत् सहस्रेण 
खातेन च स्खशतशब्दावसख्या्थौ असंख्यैः पुजपौचनपएतादि- 
प, ५९ 

भन स्पार् प्रतनु विस्तास्य ॥ २५ ॥ 

या तेनं प्रतनोषिं सदस्॑ण विरोहसि । तस्यास्ते 
देवीष्टके विधेम हाकिषा चयम् ।॥ २९ ॥ 
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या शतेन । या त्वं श्रतेन काण्डानां प्रतनोपि पृथिवीं सदसे 
ण चाङ्कराणां विरोहसि । तस्यास्तव है इष्टके विधेम स्थानं इवि- 
षा सह् वयम् ॥ २१ ॥ 

हे देवि दीप्यमाने ! हे इष्टके ! या स्वं शतेन काण्डानां प्रतनो- 
पि विस्तारयासि सहस्रेण चाद्कुःराणां विसेदसि विधं प्ररूढा 
भवलि वयं हविषा सह ते स्थानं विधेम परिचरेम ॥२१॥ 

यारने अग्ने सूर्थ्ये रुचो दिवंमानन्वन्तिं रिम 

भिः । ताभिंनों अद्य सवींभी स्च जनाय नस्कुधि॥२२॥ 

द्वियज्ुषयुपदधाति इन्द्राप्रिभ्यां दष्टाभ्यां द्वाभ्यापनुष्टु- 
रभ्यापानिलिङ्गाक्तदेवताभ्यामर् । यस्ते अधे । यास्तेतव हे- 
अप्र दुरजवास्यता स्चा द्वयः द्व द्ुखकम्् आतिन्वान्त भ्र- 

कारयन्ति रद्भिः । ताभिरूभमिः सवाभिः नोऽस्मान् अ- 
स्मिन्दुति सूचेराचनाय कृषि इर् । जनाय नस्क्राषे । जनानां 
च भोक्तृन् अस्मान् कृधि ॥ २२॥ 

का० ( १७, 9, २० ) यास्त इति द्वियज्ञुषं द्वितीय । दर्वेष्टका- 
पुरस्ताद् द्वितीये पद्याखोके यास्त इति ऋगद्धयेन द्वियज्ञुः सक्तां 
पद्ेष्टकामुपदधाति इति सू्ाथः ॥ इन्द्राधिदष्टे अधिदेवस्य दे अ- 
युष्टुभो । हे अन्ने! याः ते तव ख्चः दीक्षयः सूर्य सूयमण्डले व- 
तैमानाः सत्यः दिवं दुयुरोकमातन्वान्ति प्रकारयान्ति रश्मिभिः 
स्वरूपभूतैः किरणे; । ताभिः सर्वाभिः रुग्भिः नोऽस्मान् रुचे रो- 
चनाय शोभाये अधास्मिन्यवि धि कुरु । जनाय पुजरपौघ्ादिका- 
यच कुरु। द्युरोकप्रकाश्चिकाः सवौ कान्तीः पुञांश्ास्मभ्यंदे 
शित्यथंः । यद्धा विभाक्तेव्यत्ययः नोऽस्माकं जनाय जनं पुत्रादिकं 

ताभिः रुग्भिः रुचे रोभाये कुर जगस्प्रसिद्धं पुजादि ङं देदीत्यथः॥२२॥ 

यावो देवाः सूर्ये र्चो गोष्वर्षेषु या रुचः । इ- 
(शा + क 1 + न्द्ाग्नी त्राधिः सवीमी स्यं नो धत्त ब्हस्पते ॥ २३ ॥ 



६८० मन््रभाष्य-वेददीपसदहितः शुक्कयजुःसहिता । 

याषोदैवाः यावः युष्माकं है देवाः सर्यरुचः दीक्ठयः गौ- 

घुअस्वेषु या सुचः। हे इन्द्राग्नी हे बृदस्पते ताभिःसवाभिः रुग्िः 

स्चम् नः अस्पभ्यन्धत्त ॥ २२ ॥ 

हे देवाः ! हे इन्द्राद्यी ! दे ब्रहस्पते ! वो युष्माकं सम्बन्धिन्यो 
या रचः दीप्य सूय्य॑मण्डखे सन्ति गोषु धेयुषु अद्वेघु तुरगेषु च 
या युष्माकं ख्चः सन्ति ताभिः सर्वाभिः रूभ्मिः कत्वा नोऽस्मभ्यं 
रुचं धत्त दत्त तत्समप्रभानस्मान् इरूतेत्यथेः ॥ २३ ॥ 

विराडल्योततिरधारयवत्। स्वराडङ्ञ्यातिरधारयत्। 
प्रजापतिष्ा सादयतु पृष्ठे पृथि व्या ज्योतिष्मतीम् । 
विद्धवस्मे पाणायापानायं व्यानाय विदं ञ्योतिये- 
च्छ । अधरिष्टेऽधिरप॑तिस्तया देवतंयाङ्करस्यदश्र 
वा सीद ॥ २४ ॥ | 

रेतः सिचावुपदधाति । विरार् ज्योतिः अधारयत् । 
विराडयं छोकः स इयम ज्योतिधौरयति द्वितीयामुपदधा- 
ति । स्वराट् ज्योतिः अधारयत् । असो वै रोकः 
स्वराद् सोऽपुमादित्यं ज्योतिद्धौरयति \ विश्वज्योतिष- 
्रपदधाति । प्रजापतिः प्रजापतिस्त्वं सादयतु । पृष्टे पृथे- 
व्याः उपरि पृथिव्याः । ज्योतिष्मतीं ज्योतिषा सृयुक्ताम् । कि- 
मर्थ । विश्वस्मै सवस्मै भाणाय अपानाय व्यानाय । किञ्च । 
विखजञ्ज्योतियच्छ निश्हीष्व । अग्निथ तवाधिपतिः। सादय- 
ति। तया देवतयाङ्किरस्वद्घुवासीर् । व्याख्यातम् ॥ २४ ॥ 

 का० ( १७, ७, २२ ) वियद् स्वसाडाति रतः सिचा प्रातमन्न- 

म् । द्वियञ्खषः पूर्वै अव्यवहिते रेतःसिचो दे पेटके पाग्टक्षणे अ- 
चूकरमाभता लिसादू स्वरााडत प्रातमन्ञ्युपद् घात विराडत्युत्तसया 

स्वराडिति दक्षिणामिति सूजाथेः ॥ दे यज्चुषी इदंखेकादोखोकदेव- 
स्ये क्रमात् यज्चुरयुष्डुभौ । विन्तेषेण राजत इति विरार् अयं लोको 



श्रयोदश्षांऽध्यायः | १३। कण्ड्िकः! ¦ २५ । ६८१ 

स्यो तिरग्निखश्चणमध्र्यत् धारयति | स्वेनेव राजत इवि स्वराट् 
यसो सेको ज्योतिरदिव्यरक्चषणमधास्यत् धारयति । चविराडयं 

लोकः ख इमम ग्नि ज्योतिधीरयत्यसौ वै लोकः स्वराट् सोऽमुमा- 
दित्यं ज्योतिधास्यतीति (७, ४,'२, २३ ) श्रुतेः ॥ का० { १७ ४ 

ह न २३ ) प्रजापाताराते वरवञ्यातिषम् । रेतःसिग्भ्यां पुरो यजमान 
कृतां प्रथमां विद्वज्योतिः सक्षामिष्कां पद्यां पराग्टश्चणामुदङमुखो- 
ऽनेके उपदधाति: ॥ बविदवञ्योतिदं बतं यज्चुः शकवसरेच्छन्दस्कम् । 
परथिव्याः पृष्ठे उपरि ज्योतिष्मतीं ज्योतिषपेतां त्वा त्वामिष्टका 
प्रजापतिः सादय स्थापयतु किमथ विद्वस्मै सवस्मे घराणायापा- 
नाय व्यानाय प्राणादि सम्पच्यर्थम् । किञ्च दे इष्टके ! स्वं विद्व सवं 

क ज्योतियेच्छ निगृह्णीष्व देहि वा अग्निश्च ते तवाधेपतिः स्वामी 
तया देवतयाभ्निङश्चणया श्ुवा स्थिरा सती सीद् उपविश अङ्गिरः 
स्वदङ्धिरसां चयने यथा स्थिय सीद् तद्धदनापीत्यथः ॥ २४॥ 

मधुश माधवश्च वासंन्तिकावतु अग्रेरन्तःरटेषो- 
ऽमि कल्पं तां यावौपूथिवी कर्प॑न्तामाप ओष॑धयः 
कल्पन्तामग्रयः पृथङ्मम उचथाय सवताः । ये अश्न- 
यः समनसोऽन्तरा द्याव॑ षूधिकी इमे वासं न्तिकावृ- 
तु अभिकल्पमाना इन्द्र॑मिव देवा अभिसंविशन्तु त- 
या देव्तयाङ्किरस्वद्शरवे सीदतम् ॥ २५ ॥ 

ऋतव्ये उपदधाति मधु । वेसन्त ऋतुरूच्यते । यस्त्वं 
मधुश्च माधवश् चेत्र वैशाखश्च वसन्त ऋतुः । स्वार्थे तद्धितः 
ऋतू इति द्विवचनमेकवचनस्य स्थाने अथंसंबन्धात् । यस्त्वामम्नेः 
संवत्सराख्यस्य अन्तः इेषोऽसि। अन्तमेध्ये व्यवास्थितः शछे- 

` घकोऽसि तस्य तव कस्पेतां द्यावापृथिव्यो । ज्येष्टयाय ज्येष्रभा- 
वायेत्यनुषङ्गः । कल्पन्तां च आपः ओषधयः ञ्येष्ठ्याय | क 
रपन्तां च अग्नयः पथ्यम उयेष्ठ्याय। अग्नयो हैते प्रथग्यदेता 
इष्टका इति श्रुतिः । मम तेति प्राप्ते .ममेति व्यस्ययदछान्दसः 

<६ 
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कै 

अथ कोऽर्थः! करपन्ताम् इष्टकायाः स्वयमाद्ण्णादयः नानाभुता- 
स्तव अ्यैष्व्याय सत्रताः। समानकमांणः । समानं हि कमे इष्टका 

क (क 

नाप्राम्निचयन नाप । किञ्चि । य अग्नयः अन्यर्पि चताः ष 

भनस्ः अधानघनस्काः । अन्तर् पत्य वलहथव्या इम वत्तन्तं 

ते ऽपि वस्षन्तमरदुपमभिकस्पमानाः वासान्तिकाविति स्वार्थे तद्धितः 
ऋत् दति दिवचनमेकवचनस्यार्थे । अभिकर्पमानाः । स. 
विषन्तविति सम्बन्धः । कथमिद । इन्द्रमिव देवाः ¦ यथा इन्द्र 
देवानां राजानं परिचरणाय देवा अभिविश्चन्ति । एवं वदन्तगर- 
तमन्या इष्टकाः परिचरणा्याभिष्विश्न्तु । सादयति । तया दष 
तयेति व्याख्यातम् \॥ २५ |, 

का० ( १७, ४, २९ ) नव्य मधुश्च माधवश्चेति । विदयज्योति- 
षः पुरो ढे पदे प्राग्टक्षणे ऋतव्येष्टके अनूकरमसित उदङ््रुल उप- 
दयावि ॥ ऋतुदेवतं यञ्जुः अष्टोत्तरश्चताक्चरत्वाच्छन्दो नास्ति! 
मधुश्चेत्रो मासः माधवो वेशाखः तावुभौ वाखन्तिको वसन्तखस्व- 
न्धिनौ ऋतु अवयवो यद्वा मधुमाधवौ वसन्त एव वासन्तिक ऋतु 
द्वि्रचनमकवचनाथेम् । हे ताद वसन्ताख्य ऋतो ! त्व चीयमा- 
नस्याञचेरन्तःद्टेषोऽसि अन्तमेध्ये व्यवाश्यतः सन् इरेषकोऽसि 
यथा कुःञ्यस्यान्तद्ल्यौय काषछठपाषाणादयः दिरष्यन्ते तद्वत् । म- 
माश्च चिस्वतो यज्ञमानस्य च्येष्ठचाय ज्येष्ठस्वायोत्कपोय इमे चः 
व्याप्रूथिवी यावापृथिष्यै कस्पेतां स्वोधितश्चुपकारं सस्पादयेताम् ) 
यद्वा ममेति तवस्थाने व्यत्ययः । दयावाभूमी तवोत्कषौय कस्पेताम् 
आपश्चौषघयश्च. तव च्येष्ठत्वाय कल्पन्ताम् समानं चतं कम येषां ते 
सव्रताः; एकास्मन् चयनाख्यकमण्यवास्थताः एथ ननिाभूता 
अद्यः स्वयसातृण्णाद्या इष्टकाः तव. ज्यैष्ठ्याय कस्पन्ताम् अघ्नयो 
हैते पथग्यदेता इष्टका इति श्रुतेरथिशब्देनेष्टका उच्यन्ते । किञ्च 
दमे द्यावापथिवी अन्तरः अनयोद्योवाप्राथिव्योमेध्ये वन्तेमानाः सम- 
नसः एकमनस्का ये अद्यः अन्थेरपि चिताः तेऽपि कासन्तिका- 
दरत् वखन्तद्भूतुमभिकल्पमाना सखम्पादयन्तः सन्तः अभिसंबिशम्तु 
पतत्कमोधचन्तु । तत्र इण्ान्तः इन्द्रमिद देवाः यथा देवा इन्द्रं प- . 
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रिचरणायाभिसंविश्न्ति पवमन्येष्ठका वसन्तं पारिदरणायाभिसं 
विशन्तु ॥ साद्साति तया देवतया स्यादित हे ऋतव्यष्क ‹ युवाम- 
ङ्गिरसां कमणीव शुवे स्थिरे सत्यो सीद तद्चुपति रतम् ॥ २५ 

अवादय स्हाना सहस्वारालाः सहस्व धृतः 

नाचः । सहरसंवीय्यीसि सा मा जिन्द ॥ २९ ॥ 
अषादाञयुपद्धाति । अपादानि । सविता अपश्यदेवा वा 

अपश्यन् अनुष्टुव् । आशदासि नाम्ना ) यद्स्रहन्त तस्पादषा- 
देत्येतत् श्रुत्यभिभरायं नामकथनम् सहमाना च अभिभवनसीला- 
सि च स्वभावतो यतः अवस्स्वां त्रदरीमि । सहस्वारातीः । अ- 
भिमव अदानक्नीखान् । अभियव. च नः पृतनायतः परतेनां भ्रा 
(० [० $ ` ९ 0 (क 

पममच्छतः | कञ्चि | याचत्व संहृषर्बायाद्। सामा जनव 

जिन्वतिः भीतिकमां । प्रीणीहि ॥ २६६ ॥ 
का० ( १७) ४, २५ ) अषाढासीत्यवाढाम् । अबाढासंज्ञकामि- 

` शरक पत्नीकता पद्यां पराग्क्चषणाश्चतव्याभ्वां पवौ सटश्चामनुके उप- 
दधाति ॥ सविवृदष्ठेष्टकादेवत्या वियाडबुष्टुप् । हे दष्क ! त्वमषाटा- 
सि राचन्न सहते इत्यषाहा | तथाच श्रुतिः (७, 3, २, ३३ ) 
देना पएतामिष्टकामपक््यक्नषाडायितमेव तद्गुपादधत तान्रुपधाया- 
सुरान् सपल्लान् श्रातृव्यानस्मात्छषेस्मादसहन्व तस्माद्षादढेति । 
कीदशी त्वं सहमाना सहत इति सहमाना अभिमवनरीखां स्व- 

` माषकः थतोऽयतीः अदानक्षीखाः प्रजाः सरहस्वाधिमदत । पृतनां 
सश्राममिच्छन्ति ते पृ्तनायन्तीति परतनायन्तः कयजन्ताच्छतृप्रत्य- 
यः तान् पतनायतः सश्रागेच्छम् शच॒न् सहस्व । कञ्च त्वं सहस्- 

नि कक 

चाया बहुसस्या यस सामा मो जन्कव प्रणाडइ् ॥ २६॥ 

मधु वाला ऋतायते सधु श्वरशन्ति सिन्धवः मा- 
वीनेः सन्त्वोषधीः ॥ २७ | 

दम्यन्दधिमधुधतैरभ्यनक्ति । मधु वाताः । मायत्यस््यु- 
 वेश्वदेव्वः । पधुमन्तो वा रसवन्तो वात्ता बान्त्विति जेषः क- 
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समै ¦ ऋतायते यज्घमिच्छते । पधु क्षरन्ति सिन्धवः मधु उदकह्व- 
[क ९ © $ 

रन्तु सिन्धवो स्यन्दमानाः नद्यः । माध्वीनेः । मधुमत्योऽस्माकं 
सन्तु भवन्तु ओषधयः ॥ २७ ॥ | 

का० ( ९७, ४, २७ ) कर्म द धिमधुघतैरनक्ति मधु वाता इति, 
मिधितेदैधिमघुषृतै्क्जयेण कच्छपमनाक्ते ॥ गोतमदष्टा विश्वदेव- 
देवत्यास्तिख्ो गायच्यः ऋत यज्ञमिच्छतीति ऋतयन् तस्मै ऋतयते 
यजमानाय वाता वायवो मघ्ु मधुमन्तो रसवन्तो वान्त्विति हेषः। 
ऋतयतीत्य् क्याच चति प्रापतस्येत्वस्य न छन्द्स्यपुत्रस्येति अभावः 
अरवाघस्यादिति अदवाघयोरेव कयच्यात्वविधानादक्त्सावेधातुक- 
योः इत्यात्वमपि न । संहितायां तु छान्दसो दधेः । मधु मधुमानि- 
व्यग्रे ( २८ ) मतुपृप्रत्वयदशोनात् सवच मधुरब्दाम्रे मतषृक्णेयः । 
सिन्धवः स्यन्दमाना नद्यः समुद्रा वा मधु मधुवत् रसवत् उदकं 
क्चरन्ति खवन्त्वित्यथैः । तिडमं तिङ इति ( पा० ७, ९ ३९ वा० ३ ) 
कोयो ख्डददेशः । ओषधीः ओषधघयः नोऽस्माकं माध्वीः मधुररसो- 
पेताः सन्तु ॥ २७ ॥ 

मधु नक्तमुतोषसो मधुम॑त्पार्थिचष्छरजः । मध 
द्यौर॑स्तु नः पिता ॥ २८ ॥ 

पधुनक्तम् । मधुमन्तं रत्रिरस्तु । उत अपिच उषसः 
` मधुमत्यः सन्तु । मधुगद्रसवर्पाथिवं रजो खोकः अस्तु मात- 

भूतः । मधुमदित्ययं मतुप् स्वेषाम्पधुश्ञब्दानामनुषङ्को द्रष्टव्यः 
साकाङ्कत्वात् । मधु चौरस्तु नः पिता । मधुमती द्यौरस्तु अ- 
स्माकय् । पितृचूता ॥ २८ ॥ 

नक्तं रात्रिनाऽस्माक मधु मुम् मधुररसोपेतमानन्दकरभस्वु 
उतापे च उषसो दिवसा अपि मधुमन्तः सन्तु । पाथिवं रजः परथि 
 चीलोको मातृभूतो मधुमत् मधुररसोपेतमस्तु । पिता पिवृभूतो 
यौः द्खाको मधरु मधुमान् मधुररसोपेतोऽस्तु ॥ २८ ॥ 

मधुमान् नो बन॒स्पतिमधुंमां २॥ अस्तु सधं; । मा 
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ध्वीगीवो भवन्तु नः ॥*२९॥ 
मधुपान् । रसवान् नः अस्माकं वनस्पतियस्य साधनभूतो- 

ऽस्तु । सोमो वा वनसपतिः । मधुमान् अस्तु सूयः । यज्ञसाधनभू- 

तः । माध्वीः मधुमत्यो रसवत्यः गावः यज्ञसाधनभरूताः पश्चवो 

रहमयो वा भवन्तु नोऽस्माकम् । रसो घु इति श्चतिः। बा- 

स्वादीनि रसबन्त्यस्माकं भोग्यानि सन्त्विति समस्ताथः ॥२९॥ 

घनस्पतिरद्वत्थादिनोऽस्माकं मधुमान् रसवान् यक्ञसाधनभू- 
तेऽस्तु सूर्य्या मधुमान् खन्तापराहित्यरक्षणमाचुयेरसोपेतो.ऽस्तु 
गावः यज्ञसाधनभूता रमयः नोऽस्माकं माध्वीः मधुमत्यो रसव- 
त्यो भवन्तु रसो वै मध्विति (७, ५, १, ४) श्रुतेः । वातादीनि 
रखवन्त्यस्माक भोग्यानि भवन्त्विति सर्वो$थेः ॥ २९ ॥ 

मपां गम्म॑न् सीद मात्वा मूर्थोऽभितीप्रसीन्मा- 
भिैस्वानरः । अच्छिन्नपत्राः परजा अनुवीश्चास्वानु 
त्वा दिव्या ब्र्िः सचताम् ॥ ३० ॥ 

उपदधाति । अपाङ्गम्मन् । तरिभिः पडङ्किनिष्टूबगायत्री- 
भिः । ट दमेदेषत्ये । द्ुमेथ पजापतिरादित्यो बा । उत्तराचावाः 
पृथिवीया । अपाङ्गम्भन् अपङ्गम्भीरे दंशे सौद उपवि । ए- 
प वा अपाङ्गम्भन् यत्रैष एतत्तपतीति श्चुतिः । तत्र चोपतिषठन्तं 
सन्ते मावा सूयेः अभिताप्ठीत् । अभितापयेत् । माच अभि- 
वैश्वानरः सम् । च अच्छिन्नपत्राः प्रजाः अनुवीक्षस्व । प्रजा 
इष्टका उच्यन्ते । अच्छिन्नपत्रा इति व्याख्यातं श्रुत्या । अरि- 
षा अनात्तौ अस्माकमिति । अनवखण्डिता योगक्षेमा इष्टका द 
शनेन इर्वित्यथेः । अनु त्वा दिव्या दृष्टिः सचताम्। अनुपेवतां 
त्वाम् । दिव्या दिवि भवा दृष्टिः । दिव्या ृष्टिरितिं भियव- 
चनम् ॥ ३० ॥ 
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का० ( ९७, ४, २८; ५ १९) अरत्निसात्रेऽषादां दक्षिणेनाक्का- 
सृपरिष्टाश्च पुरुषमभिमुखमपां गम्मन्निति तिमिः । अषादादस्षिण- 
देरो हस्तमत्र पद्यालाकद्वयमन्तराङे मुका तरतीय पद्यारके पूवमेव 
स्थापिताश्ववकास्ु शेवाटेषु पुरुषसम्मुखण्क्जयेण कूमेमुपदधाती- 
ति खुत्राथैः॥ स्वरारूपङ्क्तिः दराक्षस्चतुष्पादा तृतीयो दादशाक्षरः 
कु्भदेवत्या । कूमैः प्रजापतिरादित्यो वा । चृततीया द्यावापरथिवीया । 
हे कूमे ! अपां जखानां गस्भन् गस्भनि गम्भीरे स्थाने रविमण्डखे 
त्वं सीद उपाक्षश । एतद्धापां गस्मिष्ठं यन्नेष पतत्तपतीति [ ७, ५, 
१, < | श्रुतेः । तज्रापविष्ठं त्वा स्वां सूयां माभिताप्सीव् अभितो मा 
सन्तापयतु । वैदवानरः सर्वनरहितोऽग्निश्च मा सन्तापयतु । त्वं 
चात्र स्थितः सन् प्रजा दष्टकारूपा अञुवीक्चस्व निरन्तरं पद्य । 
कीटरश्चीः प्रजाः अच्छिश्रप्राः अच्छिन्नान्यनवखण्डितानि प्नाणि 
अवयवा यासां ताः अखण्डिता दृष्टकाः कुर्वित्यथः । इमा वे सवौः 
प्रजाया इमा इटकास्ता अरिष्टा अनात्ती अञुवीक्चस्वेति (७, ५, 
७ € ) श्चुतेः । किञ्च दिव्या दिवि भवा इष्टिः व्वा त्वामनु खचरत 
सेवतामुद्केन नित्यं सिक्तो भवेत्यर्थः ॥ ३० ॥ | | 

जीन् समुद्रान् स्ष्वत् स्वगीनपां पतित्रैषम 
इष्टकानाम् । पुरीषं वसानः सुङ्कतस्यं लोकं तच्च 
गच्छ यच्च प्रूचं परेताः ।॥२१॥ 

एजयति । ब्रीन्सयुद्रान् । यस्ीन्सयुद्रान खोकनि समख- 
पत् । सप्रष्धप इति पुरुषव्यत्ययः। सदोऽसि । स्वगान् स्वगे- 
हेतून् । यथम् । अपाम्पतिः हषभथ वापिता भत्तो इष्टकानाम् 
तं स्वां ब्रवीमि । पुरषं वसानः पशूनाछदयन् । घुृतस्य 
शोभनकृतस्यागेकि स्थाने स्थि्वा तत्र गच्छ यतर पूर्वे कूम 
अन्येष्वभनिषूपदिताः सन्तः परेताः ॥ ३१ ॥ 

का० (१७, ५, २) घञ्यति मध्यमयेति । तिखणां मध्वमया 
न्रीन् समुद्धानिति ऋचा हस्तस्थमेव कूम कम्पयतीति सूजाथैः। 
चूमदेबत्या त्रिष्टुप् । हे कूमं ¦ यो मवान् जीन् समुद्रान् छोकान् 
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खमखपत्ः सम्यक् भराघ्ो मवति । खष्ट गतौ पुषादीत्यादेना च्टे- 
सनुद्रवान्त स्वकारणात्सम्युद्धवन्तीते समुद्रा खाकास्तान् 

कीडशान् स्वगान् भोयसाध्रनश्रूतान् ¦! कोरा भवान् अपा पातं 

जटः इष्टकानां बषः बाधिता । किञ्च यत्न यास्मन् स्थान पूव 

पुरातनाः करूमाः अन्वेष्वग्निषूपाहेताः परेताः परागताः सुरतस्य 

शामनक्ृतस्यागम्नस्तज् तस्मन् रोके स्थाने त्व गच्छ । कि कुवन् 

पुष इुतान् पद्यन् वसानः आच्छाद्यन् ॥ २३९॥ 

मदी द्यौः प्र॑धिकीचं न दमं चन्तं मिमिक्षताम् । 
^ १ $ 

पिपृलां नो मरीलसिः 1 ३२॥ 
मही योरिति व्याख्यातम् । ३२ ॥ 

व्याख्याता (८, ३२ ) ॥ ३२१ 

विष्णोः कमोाणि परयत यतो वतानि पध्ये) 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ।॥ २३ ॥ 
उखे उपदधाति । विष्णोः कमणि । व्या- 

ख्यातम् ॥ ३३ ॥ 
का०( १७, 4 ३) उटृखलटमुसरे स्वयमावण्णामुखरणारानेमध्रे 

आदुस्बर प्रादशमाज चदुस्लद्ुदटसछख यत्यसदहुतदुध्त चत्त दक्ष 

गमु खलखाद्वम्माः कमाणात । चतुष्कण भध्यसङः चत खातहा- 

नमुदुम्बरतरुजमुध्वमुर्खखम । इत्तं मुसखम् ते उमे स्वयमावृष्णो 
ष्त्र् दश्च तन्मध्यद्धस्तमाञ् तृतीये खक ववष्णारात मन्ण खह- 

वोपदधातीति सुजाथेः ॥ व्याख्याता ॥ २३ ॥ 

ध्रुवासि धरुणेतो जज्ञे प्रथममेभ्यो यो्निंभ्यो अधिं 
जातवेदाः । स गायञ्चा चिष्डुमानुष्टुमां च देवेभ्यो 
व्यं व॑हतु प्रजानन् | ३४ ॥ 

उखामुपदधाति। धरवासीति द्वाभ्याम् । वरिष्टुदवुहतीभ्याम् । 

वासि स्थिरासि धरुणार्णाीच । इदानीमगन्यपत्यद्रारेण उखा- 
स्तूयते । य इत उसा जज्ञे जातः प्रथमं ततोऽनन्तरम् एभ्यो सोके 
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श्वेति स्व॑ सम्बन्धः! किञ्च सम्यग्राजत इति सख्राडसि स्वेनेव 
राजत इति स्वराडसि । एवम्भूता त्वां सारस्वता सरस्तासस्ब- 
न्धिनो उत्सा उत्स्यन्द्ना कूपा प्रवाहाचा त्वात्वा भावता पक्वण 

पाख्यताम्। तो चोत्सा मनाक्च । राखज्ञानाय दूष इवात्स्य- 

न्दतीति मनः कुपः तल्परतिपादनं कुवेन्तो वागपि कूपः मनोव सः 
रस्वान्वार् सरस्वत्येतो सारस्वताद्ुतसाविति [ ७, ५, ९. ३९ 
श्रुतेः । यद्धा सारस्वतो उतसां ऋग्वेद सामवेदो त्वां रक्षताम् । त- 
थाच तित्तिरिश्युत्तिः ऋ श्साम वे सारस्वताबुत्सावति ॥ ३५ ॥ 

अग्ने युश््वा हि ये तवाहव॑ासो देव साधवः । अरं 
व॑हन्ति भन्ये || ३६ ॥ 

द्रास्यासमनेयीभ्यां गायत्रीभ्यां जुहोति । अग्ने युक्षव । हि 
शब्दः पादपुरणः। ये तवास्वभूताः अश्वा एव अहवासः आल्नसेर- 
सुक् 1 हे देव दानादिगुणयुक्त । साधवः नातिगुणसमन्विताः 
परश्षस्ताः । अलं पय्याप्ठिं वहन्ति । मन्यवे । दीप्रये क्राधाय 
वा॥३ 

का० ( १७, ५, ५ ) अघ्चे युक्ष्वा हीति प्रत्यु च खुवाहुती जुहो 
त्यु खाया । च्गह्यसमखामध्य द्व आहुता जहातत ॥ आश्दषत्य दै 

गय्या जादा सस्हाज्दषा द्वितया वरूप इ दव दाप्यमा- 

न! ह अश्च । ये साधव द्न्तास्त तवभ्वासः हया अरमखमत्य्धं 

मन्यते यज्ञाय वहन्ति प्रापयन्ति देवानिति शेषः तानद्वान् युक्षव हि 
योजय । हि पादपूरणः ॥ ३६ ॥ 

यक्ष्वा हि देह्त॑मां २॥ अरूर्वो अरे ग्थीरिव 
नि हाता पव्थंः सद्; ॥ ३७ ॥ | 

युक्ष्वा हि देवहू तमान् । आतिशयेन देवानाहयन्ति तान् । यु 
क्व अश्वान् हैअभ्ने रथी इव । ईवकारो मचर्थीयः। कस्मात्पुनस्त्व- 
मेवयुस्यसे । यतः । नि दाता पन्ये; सदः । निषदः। निषीदारि 
होदषदने होता सन् एूम्येः मानुषाद्धोतुः मथमः अग्न्यः । तदु 
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५५, 

तव् । अच्याद्य्घ जातर्वदा अन्तर्, पूवाऽस्पनषर्यति ॥ २.५9 

अग्ने ! त्वपभ्वान् युक्षव याजय हिशब्दः पासद्धा । कोशान् 
देवहूतमम् दे वानाह्वयन्तीति देवह्ुवः अतिशयेन देवह्ुवो देवहू 
तमाः तान् दवानामतिदयनाह्ाव्रच् । श्य॑सोऽतस्तङ इति 

+ क 

साहताया युह््वत्यस्य दाव । इछन्तमाह रथारव रथाः स्थस्वा 

मा यथादाय यजिय)त्त तदत् । स्था.स्वास्तपति स्थाः इर् मत्व. 

थ । किञ्च त्वं पूर्व्यः पूर्वस्मवः पुरातनो होता मायुषाद्धोतुः पथमे 
ऽग्व्यो भूत्वा निसदः अस्मिन् यागे होतृषदने निषीद् । छन्दसीति 
( पा० ३, 9, & ) ोडथें दुङ् । देवहृतमानदवानित्यजातोऽटि नि- 
व्यमिति (पा० <, ३, ३) अकारस्यायुनासिकत्वम् दीधघाद सीति 
( पा० ८, ३, ९ ) नस्य ₹० ॥ २७ ॥ 

सम्यक् सख॑वन्ति सरितो न पेना सन्तदैद्ा मनं 
सा पथसमानाः । चुततस्य धारा अभिचाकरीमि हिर 
ण्थयो वेलसो मध्ये अग्नेः ॥ ३८ ॥ 

पुखपभरति सप्तसु प्राणायतनेषु सप्राहिरण्यशखाकान् परक्षिप- 
ति । सम्यङ् स्षवन्ति । त्रिष्टुप् । हिरण्पयपुरूषाध्यासेनायं म- 
नत्र व्याख्यायते । सम्पक्सङ्गताः सरवन्ति क्षरन्ति । कथमिव । 
सरितो न यथा सरितो नयः समुद्रममिश्ववन्ति । काः सरवनि। 
धेना अन्नानि। अन्ने वे पेना इति श्तेः । अन्तहेदा मनसा पूयमा- 

` नाः; यजमानसम्बधिना अन्तव्येवस्थितेन हृदा पनसा । हृदय- 
पतिष्टितिन मनसा पयमानाः पप्रित्रीक्रियमाणाः । अन्तत हूदयेन- 
मनसा सान्नं एतं यज्ञजुः यजमानो मनो वाकायकम्भभिरे- 

 क्रत्तिः । न केवरं धेनाः । स्वन्ति । किन्तर्हि । घतस्य धाराः 
सवत्यः अहम् अभिचाकसीमि प्रयामि । योऽय हिरण्ययः। हि 
रण्पयः वेतसः पुरूषः पथ्ये अभः निहितः । तत्र स्लवन्तीधेत- 
धाराः अआमिचाकश्चामाति सम्बन्धः । ३८ ॥ 

का० ( १७, ® ७, मुखे कृराति सम्यक् छवन्ताते ! सम्य 
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9 गिति मन्बेण पञ्चपदलां मुखे एकेकं दिरण्यश्कट श्विपतीति सूत्रा 
थः ॥ लिङ्ञोक्तदेवता चिष्टुष् । हिरम्मयदुखषोदेश्ेनाय मन्तः! अ- 
रेमेध्ये चिदतिमध्ये हिरण्ययो वेतखः पुरुषो यो निहितौऽस्ति त 
रति घेना अन्नानि सम्यक् ख्रवन्ति श्रन्ति हूयमानानि हर्वाषित 
प्रति गच्छन्तीत्यर्थः अन्नं वे धना इत्ति (७, ५, २, १९) श्रुतेः। 

कीदटद्यो धनाः मनसा पूयमानाः पविजीकरियमणाः कीडरोन मनसा 
अन्त्ह॑दा इदयान्तर्व्चमानेन हत्यतिष्छतेन विषयठयाद्चनाव्याक्ु- 
लनेत्यथैः । श्रद्धायुक्तेन मनसा दत्ता इत्यथैः अन्त व हदयेन मनसा 
सतान्नं पृते य ऋज्ुरिति (७ ५ २ १९, ) श्रुतेः तत्र दृष्टान्तः 
सरितो नकार इवार्थः सरित इव यथा नयः समुद्र प्रति खवन्ति 
गच्छन्ति तद्दत् । न केवटे धेनाः स्रवन्ति घतस्य धारा अपि 

सरवन्ति 1 तश्च घना छतधाराश्च हिरण्मयं पुरुषं ब्रति सखव. 
न्तीरहमभिचाकञ्छीमि पदयामि । चाकशीतिः पदयतिकेमौ यङ्- 
ल्गन्तः ॥ ३८ 

कचे त्वा च्चे त्वा यासे त्वा ज्योतिषे त्वा । अ- 
ॐ | भूटिदं विदव॑स्य खुव॑नस्य वाजिन स्ेवेदैवानरस्य॑ च।३९॥ 

० न् 

4 

मचे त्वा । बहति ना्िकयोः प्रास्यति । ऋचे वेदाय 
त्वा प्रास्यामीति सेषः । रचे दीप्त्ये खां धास्यामीति शेषः । च- 
्ुषोः। मासे चवा ज्योतिषे चाम् तस्यः शेषः श्रोत्रयोः । अभूत् 
इदं श्रोत्रं विश्वस्य भुवनस्य भूतजातस्य वाजिनम् वागूज्ं वाच- 
्ातारम् श्रोत्रेण हि शब्दा ज्ञायन्ते | अरवेश्वानरस्य च । चश्र- 
ब्दात् वाजिनं वाग्मभूत् | अयमधिरेश्वानर इत्युपक्रम्य तस्यैष 
घोषो भवति । यमेतत्कणोवपिधाय बृणोरीस्येतदभिपायम्॥ २९ 

९ (~ हेरप्यश्छकखदेवत्याषीं इहती पादाणैनियमाभावात् ॥ का० 
( १७ ५, ९ } नासिकयोऋषे त्वेति । मन्ताभ्यां पुल नसो शक्छ- 

 छप्रास्नमित्य्थः ॥ हे दिरण्यशकट } ऋच ऋम्वेदाय तदुक्तदौचा- 
दिसिद्धये त्वा स्वां वामनसि प्रास्यामि । श्च दीक्चये चोभाश्राप्स्ये 

क 

त्वा दाक्चषणनासर प्रास्यामे । चिसग्णसं प्रस्यञ्चीति का० ( १७ 
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९५, १३ ) अगदौ वामनसि ततो दक्षिणे ॥ का० [ १७, ५ १० } घ- 
कष्योभौसते त्वेति । भासे त्वेति मन्ञाभ्यां नेजयोस्तद्ठद्धिरण्यदाकल- 
परासनम् । भासे कान्तये त्वां वामनेत्रे प्रास्यामि । ज्योतिषे तेजसे 
ततूप्राप्त्ये त्वां दक्षनेत्रे प्रास्यामि ॥ का० [ ९७, ५, १९ } श्रो्रयोर- 
भूदिदमिति । कणयोः प्रास्यति अभूदिदमग्निञ्योतिषेति मन्ा- 
भ्याम् ॥ इदं श्रो विहवस्य खवैस्य भुवनस्य भूतजातस्य वेदवान- 
स्य विदवेभ्यः सर्वैभ्यो नरेभ्यो हितस्याग्नेश्च वाजिनं वाचो ज्ञातु 
अभूत् सर्वे प्राणिराब्दा. वहश्च शब्दोऽपि श्रो्रणेद क्ञायतेऽतः श्रोत 
हिरण्य प्रास्यामीति रोषः । वाचमेति जानाति वाजिनम् । वाच् 
पुवोदेतरोणादिको नक्प्रत्ययः छान्दसः कुत्वाभावः श्रां जरो- 
ऽन्त इति जरात्वम् । अयमग्नि्वैदवानर इत्युपक्रम्य तस्यैष घोषो 
भवति यमेतत् कणोवपिधाय द्यणोतीति श्ुव्युवादकोऽय मन्जः। 
यद्ायमर्थः इदं श्नोजेऽस्यमानं हिरण्यं विदवस्य मुवनस्य वैश्वानर 
स्याग्नेश्च वाजिनं वीयं तेजोजनकमभूत् मवति अतोऽस्यामीति ॥३९॥ 

अभिज्योतिंखा ज्योतिष्मान् स्क्मो वच॑सा ववै 
स्वान् । सदसदा असि सहस्राय त्वा ॥ ४०॥ 

अप्रर्ज्योतिषा । उष्णिङ् । द्वितीयश्रोपासनमन्वः । अ- 
भिरिव ज्योतिषा ज्योतिष्मान् अस्तु | रूक्म इव वचसा वचैस्वान- 
स्तु । श्रोत्र पुरुषारेर् उद्ग्रह्ाति । सहस्रदा असि । बहूनां दा- 
तासि एवं चेत् अतः सहस्राय त्वाश्रद्ग्रृह्ामि ॥ ८० ॥ 

दिरण्यश्चकङ्देवत्योषष्णिस् द्वौ . पादावष्टाणोँ तृतीयो इदश्यको 
व्यूहेन । दश्चिणश्नोत्र शक्रं भरास्यति । अयमग्निः ज्योतिषा पञ्यु- 
श्रोजरस्थितदिरण्यतेजसः ज्योतिष्मान् तेजस्वी अस्तु रुक्मो रोच. 
मानोऽग्निवैचैसा हिरण्यकान्त्या वचेस्वान् कान्तिमानस्तु बाह्य 
प्रभा स्यातिः रारीस्गतकान्तिर्वचे इति ज्योतिवंचंसो मेदः । यद्धा 
भरोजमेव हिरण्यज्योतिषाग्निरिव ल्योतिष्मदस्तु िरण्यवचेसा चः 
वचस्वदस्तु सक्म इव -सखुवणेपुरुष इव उमयत्रवाध्याहारेण लिङ्गग्य- 
त्ययेन च योजनेत्यथः ॥ का० ( १७) ५, १८ ) सदसदा इति पु-. 
-सषद्विर उदु गृद्ध मध्ये । पुरुषशिर आद्ायोखासध्ये वक्ष्यमाणमन्ञेः 
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णोपदधातीति सूत्राथः ॥ हे पुरुष ! त्वं सहस्रदाः सहस्रसख्यस्य 
दातासि अतः सहस्नाय सहसख्धनखामाय त्वा त्वामुद् गृह्णामीति 
क्चेषः । आदौ पुरुषरिरसि शकलप्रासनं ततोऽश्वगोऽन्यजानां 
क्रमेण । एकपद्युपक्षे सुखादिषु प्रत्येकं सत्त-सक्त पञ्चकत्व एकै- 
कमित्यन्ये ( का० १७, ५; ११ ) रातपथ० ७, ५, २, १० | ॥ ४: ॥ 

आदित्यं गमे पय॑सा स्ङ्धि सदस्लस्प परतिमा 
विश्वरूपम् । परिश्रङधि हर॑सा माभिमण्छस्थाः शता 

युषं कृणुहि चीयमानः ॥ ४१ ॥ 

पुरुषकिरुपदधाति 1 आदित्यं गभम् इत उत्तरं ष् व्रिष्टु- 
भः । आदत्ते पञ्चनिति आदित्यः! आदित्य इव वा इष्टे स स्वेषां 
पशूनामिति आदित्यः। गृह्णाति पश्यनिति गभैः । चित्योऽयिरूप्य- 

` ते। आदित्यं र्भंपयसा दुग्धेन समङ्धि । समक्षयसि । पुरुषम- 
पि दधातीस्येतदभिप्रायम् । सहस्रस्य प्रतिमाम् । बहुशः भरतिमा- 
भूतम् विद्वरूष॑ स्वरूपम् । सवणि हि रूपाण्यादित्यस्य जदित्य- 
स्वायं स्तूयते । परिद्रङ्ग्षि हरसा । परित्यज एनं हरसा । वी- 

यपहारकं ज्योतिरग्रे हर इत्युच्यते । माभिमंस्थाः अभिूर्यो मनि- 
दिसा्थः मा हिंसीः । सवेथा शतायुषं ृणुहि चीयमानः ॥*१॥ 

का० ( १७, ५, १७ ) आदित्यं गभेभिति प्रतिमन्चं कमेण । पु- 
रषाद्ीनां दिरसि पञ्चमन्क्रमेणेकेकमुपदधातीत्यथेः ॥ पञ्च ऋचो- 
ऽश्चिदेवत्याश्चष्टुभः । आदौ पुरूषदिर उपदधाति मध्ये । हे पुरू. 
षश्चिरः ! त्वमादित्यं चित्या्धि पयसा समङ्धि संरक्षय । अश्चेखो- 
टि मध्यमेकवचमे रूपम् । पयसि स्थाप्य इत्येवमुच्यते । आदत्ते प- 
द्युनादित्यवद्छीषटे वा सवपद्ूनामित्यादित्यञ्िव्योऽभिः ¦ कीटरशमादित्यं 
गस यृह्धाति पशूनिति गमेः पचाद्यच् इहप्रहयेश्डन्दसि तम् । सह- 
सरस्य प्रतिमां बहुधनस्य प्रतिमाभूतं बहुधनग्रदमित्यथैः । विद्वर- 
पं सवेरूपमादित्यत्वात् सवेरूपपरकादकमित्यश्वैः । सर्वाणि रूपाणि 

~ £ 

यस्मात् । क्वि हरसा सवेवीयांपह्ास्कसश्रेव्योतिहेरस्तेनान्चि- 
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तेजसा यजमानं परिन्रङ्धि परिवजय । चरुजी चजञने रुधादिः छोर् | 
मा अभिमेस्थाः यजमानं मा ईहिलीः ¦ मन्यतेद्ुङ् अभिपृ्ो म- 
न्यतिर्दिसार्थः । किञ्च चीयमानः उपधयीयमानः सन् यजयानं श- 
तायुष शातानव्दजीविनं कृणुहि कुरू ॥ ४१ ॥ 

वातस्य जूति वर्णस्य नाथिमदवं जज्ञान सं- 
रिरस्य मध्यं । शिद्धुं नदीनां इरिमद्विवुध्न भग्ने मा 

दि%्सीः परमे व्योमन् ॥ ४२॥ 
[9३ [क (= ¢ (~ १ ७५. £ 

अहवश्रुपद धात । वातस्य जातम् । जूतमातः भातवा । 

वातस्य गतिभूतं प्रीतिजनकं वां । वरूणस्य नाभिम् वरूणस्य 
मध्ये ¦ सिम् । पुत्रम् । अश्रज्ञज्ञानं सरस्य मध्ये । अख- 
ज्ञज्ञानं यजममनं यजमानं सरिरस्योदक्रस्य मध्ये । शिशुपर् पु- 

9 _ + [र [क ¢ अरम् नदीनां हरितणेम् । अद्रिबुघ्भ् । अद्रिः पवेतः तस्य- 
बुघ्रमादिः तत्र भवा आपः अद्विबुध्न्याः । इह तु अद्धयो जातो- 
ऽहवोऽपत्यपत्ययरोपाद्दवुधन्य शब्द नोच्यते । भरकरणात् है 
अग्रे चित्य । पारहिंसीः मा बधीः ।परमे व्योमन् निषीदन्तम् । 
इमे वै लोकाः परमं व्योमेत्यधिरोकं व्याख्यातम् ॥ ४२ ॥ ` 

अद्वरिर दशान उपदध्राति । हे अग्ने चित्याभ्चे ! व्वमद्वमिमं 
मा हिसीः उ्वाख्या मा दह । कीटा वातस्य जूति जूतिगेतिः प्री 
तिवी बायोमतिस्वरूपं बायुवच्छीघ्रगतिमित्यथः । वायोः प्रीतिपरेः 
मपां वरूणस्य नाभि जटश्स्य नाभिमिव नाभिः अन्तरं यथा न- 
रेण स्वनाभि्वेस्जाचरणादिना पास्यते वद्धद्वरुणेनातिभरियत्वात्पाल्य- 
म् । यतः सरिरस्य सचिखस्य जरूस्य मध्ये समुद्रे जज्ञानं जाय- 
मानं । जन्. जनने हदिः शानच् गमहनेत्युषध्ालोपः (पा० ६, 9, 
९८ ] अप्सु योनिष अष््व इति श्रुत्यन्तरात् अत एव नदीनां रियं 
बार नदीपतिः समृद्धः पिता अत एव नदीनां मातृत्वात्तच्छदुम । 
हरिश्हिरितवण यद्वा रूढं नरं हरतीति हरिस्तम् । अद्विश्ु्मदिर्भिरिः 
बुघ्रं मूख कारणं यासां ता अद्विवुश्चा आपस्तज्लातममद्विबु्वमपत्यप- 
त्यय लोपः । यद्वा बु्पदे नकारः । उपज्ञनदछान्दसः ! अद्विबुद्धम- 
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द्रिभिबद्ं ज्ञातम् पथि तत्खुरैः श्वण्णानद्रीन् पाषाणान् दृष्टा नरैर्लातं 
यद्र्ारवो गत इति उव् इष्रमित्यथः । परमे व्योमन् एषु छोकेचु 
निपीदन्तमिति रषः ! इमे वे लोकाः परमं व्योमेति ( ७, ९; २, १८ ) 
श्रुतेः । यद्भवा विविधो अवनं रक्षणम् परममुत्क्ृष् यद्धयोम ना- 
नोपद्वभ्यः पाटनं तच्च स्थापितसिति रोषः ॥ ४२॥ 

+ 1 छ क © ^~ । ($ 
अजसरमिन्दुमरुषं सुरण्युमभरिमीडे परवंचित्तिन- 

न © । ४४ क, $ ® + 
माभिः | स पवेभिक्लतदराः कल्पमाना गामा हि 

न { (9 (न 

सीरदिषतं विराजम् ॥ ४३॥ 

गागुपदधाति । अजस्लम् । यस्य तव सैस्काराथम् अजच्न 
मनुपक्षीणम् इन्दुं सोमञ्चन्द्रमसम् अरषप्र् अरोचनम् युरण्युम् 
भत्तीरं बाहदोहादिभिः अभ्रिम् अभ्रयम् तद्धितटोपः । ईडे । 
याचामि उपधानाय । पूवेचित्तिम् पराक््वयनम् । पाच हयमियु- 
दरन्तीति। अग्न्यध्यासेन गोस्तुतिः । नमोभिरनेरभ्यु्यतेः 

५५ ५ =^ [8 ¢ €~ [+ र 

स॒ त्वमेताभिः पर्वेएटकाभिः पवेभिः परिवषटकाभिः ऋतादतो । 
करपमानः गाम्मा हिंसीः । अदितिमदीनां विराजम् तस्यै श्त- 

५ {= € ̂  छ 

न्तस्ये शर इत्यादि दज्ञवीयोभिप्रायम् ॥ ४३ ॥ 
गोरिर आश्नेय्यामुपदधाति । यहमच्चिमीड स्तौमि ईड स्तुतौ । 

कीदरमजसरमयुपक्षीणम् । इन्दुभिदि पर्वैदवरये इन्दती तीन्दुः एेदव- 
योपेतं यद्धा उन्दी कदे उनत्ति दयति जनमनांसीतीन्दुः उन्देरि- 
्चादेरिति ( उण० १, १२ ) कुप्रत्ययादीकासे । अरुषं रोषरहितं य- 
द्धा अरुमैम मर्म॑स्थानीयं रहस्यम् आसराप्यमित्यथः । पूवेचित्ति पू- 

` अचिकि पू्वैमहर्षिभिः चिति चेत्तम् ¦ नमोभिस्ननेथुरण्युं भतरं स 
वेषां पोष्छस्म् । हे अश्चे } पवं स्तूयमानः स त्वं गमुप्ीयमानां मा 
हिसीः मा जहि } कीटरीमदितिमखण्डितामदीनां बा विराजं त 
विधं राजञमानाम् दुग्धदानाद् गौ्विंराय् तस्यै शृतं तस्यै शर इति 
(३, ३, ३, ६ ) दशवीयौभिध्रायं विरादरत्वम् 1 कीटाः त्वं पवेभिः 
पश्विष्टकाभिरमावास्यादिपवौभेवौ ऋतुशः ऋतो ऋतो कट्पमानः 
कर्माणि सम्पादयन् ॥ ४३ ॥ 
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वरूजीं त्वष्युषरणंस्य नाथिमवि जज्ञाना रजसः 
पर॑स्मात् ¦ यही स्महस्रोमसुरस्य सायामप्रे मा हि 
ध्सीः परमे व्येमन् ॥ =४॥ | 

अ्विश्ुपदधाति । वश्तरीम् । वरन्दरणात्तीति वा कम्बला- 
दिना अच्छादयति । त्वष्टुः वरुणस्य च नाभिम् । नहनमू्। 
वारुणीच हि तवाष्ौ चाविरिति श्रुतिः । अविञ्जङ्गानां यजमानानां 
रजसः परस्मात् । श्रोत्रं वे परं रजो दिशो वे रोत्रन्दिशः परं 
रज इति श्रुतिः पदीं महतीम् साहस्री सहस्रोपकारक्षमाम् । 
असुरस्य असुवतः भराणवतः प्र्ञानवतो वा वरणस्य मायाप्र 
पराम् हे अप्रे मा हिसीः परमे व्योमन्निति व्यरूयातम् ॥४४॥ 

वायव्येऽत्रिरिर उपदधाति । हे अग्ने परमे व्योमन् ? उतृष्ृष् 
रक्षणस्थान स्थापितामवं मा हिसीः । कीदृशीं त्वष्टुः रूपाणां नि- 
मां तुरदैवस्याचुप्रदाद्वसूज बुणोति कम्बल्ादिमा छादयति रोकानिति 
वरूत्री लाम् । वरुणस्य नाभि नासिस्थानीयां नाभिवद्रश्चषणीयाम् वा- 
रुणी त्वाष्ट्री चाविः । परस्माद्रजसः दिररूपारोकाज्ञज्ञानं जायमा- 
नम् । श्रो वे परमार रजो दिशो वै श्रो दिशः परम रज इति 
( ७, ५, २, ६० ) श्रुतेः । यद्ध परमाद्रजलः प्रजापते र्जोगुणालजाय- 
मानम् । मदी महतीम् । सादसखीं सहस्रमूुल्याहौ सहस्नोपकारक्लमां 
वा । असुरस्य मायामसचः प्राणा विद्यन्ते यस्य सोऽसुरः मत्वथे रः 

` श्राणवतो मायां प्रज्ञां मीयते ज्ञायतेऽनया माया पक्ञा प्राणिनां पक्षा 
प्रद्ामिव्यर्थः ॥ ४४॥ 

यो अग्निर्रेरध्यजौायन शोकात् पृथिच्या उन वां 
दिवस्परि । येनं प्रजा विदवकमां जजान तमग्ने हेडः 
परि ते च्रणक्त ॥ ४५॥ 

अजग्रुपटधाति । यो अभेः । यः अजः अश्रिः अग्नेः अ- 
 धिसकाशात् अजायत उत्पन्नः । शोकात्पृथिव्या अधि अजाय- 

ककाकोकप त । उतवा दिवस्परि । अपि च दिषोऽथि अजायत । द 
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प्रजापतः त्कराद्जायत तद्र हदवश्च पृथिव्यं च कादजायत- 
५ क ० क चे [क (~ ध ति श्रुतिः येनाजेन भरजाः विक्रमा पजापति; जजान जनितवान् 

वै ( ५ भ क (क 

वाग्वा अजो वाचो वे प्रजा विश्वकमां जजानेति श्रुतिः) 
= क, = कथ, = भ ० क ¢= क 

तमजं हं अभ्र दडः क्रोधः पारदरणक्तु परवजयतु त तैव 

सम्बन्धा | ४५ 

नेकरत्येऽजमुपदधाति । योऽग्निराग्निरूपोऽजोऽग्नेः प्रज्ञापतेः 
ह्ोकाद्च्यजायत अग्निसन्तापादुत्पश्नः। अचत्राग्निः प्रजापतिः । उव 
वाअपिच दिवः शोकात् परथिन्याश्च रोकाद्ोऽजः पयज्ायत 
उत्पन्नः , अग्निपृथिवीदिवां रोकादजोत्पात्तिः श्ुत्योक्छा । यद्वै प्रजः 
पतेः रोक्ाद जायत तष्टेवश्य परथिव्य च शोकादजायतेति (७, ५; 
२, २१ ) विद्वकमां सख प्व प्रजापतिः येनाजेन वाररूपेण पजा 
जज्ञान उत्पादितवान् । अजस्य वाग्रूपत्वं ततः भजोत्पत्तिः श्रुत्यु 
क्ता । वाग्वा अजो वाचा वे प्रजा विदवकमी जजानेति (७, ५, २ 
२१) हे अभ्रे चित्य! ते वव हेडः क्रोधः तमज परिञ्णक्तु परित्य- 
जतु त्वये कोपो न कायं इत्यथः ॥ माधवस्तु पृथिव्या उपरि 
स्थितादुत घा यद्धा दिवः परि दयुखोकोपरि स्थितात् रोकात् श्युचं 
दीप्ता घञन्तः दीषियुक्तादन्चेः प्रजापतेः सकाराद्येऽ्चिरूपोऽजो- 
ऽध्यजायत विदवकमा येनाजेन प्रजाः पश्चन् जजान । अजस्य पदु 
साधनत्वं तेत्तियैयश्रुत्योक्तम् । ततोऽजस्तूपरः समभवत्त ९ स्वपि 
देवताया आलभत ततो वैं प्रजाः प्रश्ूनखजतेति । शेषं पूवैवत् ॥४५॥ 

चिन्न देवानाश्ुदगादनीकं चश्ुिच्रस्य वररणस्ा- 
म्रः आधा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष सस्ये सात्मा ज- 
गतस्तस्थुषख । ४२ ॥ 

 चित्रन्दवानाम् होमे व्याख्यातम् ॥ ४२३ ॥ 
का० ( १७, ५ १८ ) चिक्र देवानाभित्यधेचशः खवाहुती मध्य- 

मे । अधैचद्धयेन पुरुषरिरस्याहुतिद्धय जद्योतीत्य्थः ॥ व्याख्याता 
[ ७,.४२ | ॥ ४६ ॥ 

इमं मा हि ध्सीष्टिपादं पद्यु सहसा क्षो साय 
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व्ीयमनः । मयुं पञ्च मेधमघ्रे जषस्व तेनं चिन्वानस्त- 

न्यो निषीद ॥ घयुं ते छख्च्छतु यं द्विष्मस्तते ड्यु- 

गच्छतु ।॥ ४७॥। 
अथ पश्चपशनां शचोत्सगः इयं मा हिंसीः । पञ्च षिष्टुभो 

द्रयवसाना उत्तराभि यजुषि । पुरुषस्यात्छजति। इम पुरुष मार्हि- 

सीः शवा । द्विपादम्पशुम्् । द्विपाद्रा एष पञ्युयेत्पुरुषः । सह 
तक्षः सन् रिरण्यशकरेव। एष सदस्राक्षः मेधाय यज्ञाय अन्नाय 
वा चीयमानः चयनेन सर्कियमाणः । मयुं पशं मेधम् हे अमे 
जपरव । किः पुरुषो वै मयुः । तेन किंपुषेण चिन्वानः । तन्वो- 
निषीद् आत्मानं सेस्टुरुष्व । इत उत्तरं यजुः । मयुन्ते तव शुक 
सन्तापः ऋच्छतु । किञ्चि । य॑ पुरुषं वयं द्विष्मः तं च तव् शुक् 
कच्छतु हिनस्तु ॥ 2७ ॥ 

का० ( १७, ५, १९ ) बरहि वेद्यदङ्तिषएठन्युपतिष्ठत उत्सगेँरिमं 
भा हिषध्सीरिते प्रतिमन्नम् । अश्चेरुत्तीय बेदेबहिदं क्षिणे उद्ङ्ख- 

र्तिष्ठाश्चेमं मेव्युतसभेसंज्ञेः पञ्चमन्तेः पुरुषादिशिरास्युपतिषएठतेऽध्व- 
युः एकपड्ुपञ्च तमेव पञ्चभिरित्यथेः ॥ अश्चिदेवत्याः पञ्च चिष्डुभः 
आद्ययोरन्ते द्वे यजुषी तिखधणामन्ते चीणि अणि यजूषि है अच्च! 
सहश्नाश्चः सहस्रमक्षीणि यस्य सः हिरण्यशकटरूपसहस्ने्ो मे- 
धाय यज्ञाय चीयमानः चयनेन संस्क्रियमाणः खन् स्वामिमं द्विपादं 
पद्यु पुरुषरूपं मा हिसीः मा दह । हिरण्यशाकडैवौ एष सहस्राक्षः 
द्विपाद्धा एष पद्युयेत् पुरुष इति च (७, ५ २, ३९. ) श्चुतेः । यदि 
वादनेच्छा तहिं मेधं शुद्धं मयुं पश्य तुरङ्गवदनं किम्युदषं पश्यं ज्ष- 
स्व सवस्वं भश्चयेत्यथः । ककेम्पुरुषो वे मयुरते (७, ५, २२२) 

छते: । मयुं कृष्णस्ुमं वा ल्युषस्व मयुसगेऽद्ववदन इति कोरोक्तेः | 
तेन मयुमक्षणन तन्वः ज्वालारूपास्तनूः चिन्वानः पोषयन्निह निषीद् 
द्वितीयार्थ तन्व इति प्रथमा । इतो यजुः ते तव श्रु शोकः खन्ता- 

पो मयुं किन्नर खगं वा कच्छतु प्राप्नोतु । किञ्च यं पुरुषं प्रति वयं 
द्विष्मः द्वेषं कमेः ते तव शुक् तथच्छतु ॥ ७७ ॥ 
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1 दिष्ण्लीरेक॑रफःं पद्यं कनिक्रदं डाजिनं वः 
जिंनेषु । गरमारण्यभलुते दिकाभि तेनं 1चन्वारस्त- 

# 4 

ने शुग॑च्छल य दिष्मस्तं ते श्रु 

अथाश्वस्य । इम मादस; एकरप पश्युष्् एक्कफाकाषएष- 

पल्युयदन्वः । कायचक्रदम् अत्यथं कऋन्द्तारम् काजंन वगवन्तभर् 

मेगवस्सु मध्ये व्यवस्थितम् । गोरम् मोरमृगम् अदुदिशामि ते- 
तव । तेन चिन्वान इति व्याख्यातम् ॥ ४८ ॥ 

अथादइवस्य । दे अग्ने ! इममकशफमेकखुर पद्ुमदवं मा ईहिसीः। 
एकश्षफो वा एष पद्युवेदश्व इति ( ७, ५, २, ३३ ) श्रुतेः । कीरं 
कनिक्दमत्यन्तं कन्दितारं हेषमाणम् । कन्देदाधर्वोत्यादिना { पा० 
७, ७, ६५ ) यजङ्ण्ुकिं नितः । चाजा वेगो विद्ते येषां ते वाजिनः 
वेगवन्तः । मत्वथं इनयत्ययः । तेषु मध्ये वाजन वेगवन्तस् । ठे 
तभ्यमारण्यं वनस्थं गोरं गौरवे सुगं दिश्या ददा तेन तन्वः 
चिन्वानो निषीदेति पूवैवत् । ते तव शुग्गोरं गच्छतु ॥ ४८ ॥ 

इम साहिख जतधरसुत्सं च्यच्यभान स- 
रिरस्य मर्ये । चूतं दुहानष्मदिंति जनायाग्ने मा हि 
षश्सीः परमे व्यन् ॥ ग वयमःरण्यमतुं ते दिरामि 
तेन॑ चिन्वानस्तन्बो निषीद । गवयं ने छु्च्छतु थं 
हिष्मस्तं ते शुगच्छतु ॥ ५९ ॥ । 

अथ गोः । इयं सादस्रम् । मङ्गं साहस्रम् सहस््राई॑म् श- 
तपारयुत्सम् उत्सः दूषः । बहुश््ोकसमिव दरूपम् उपकारकम् 
वाहदाहादिभिः व्यच्यमानं सरिरस्य मध्ये । विविधमस्यमा- 
 नयुपजीग्यमानम् सरिरस्य मध्ये | इमे वे छोकाः सरिरषित्या- 

` दिश्रुतिः । घृतं दुहानाम् अदितिमदीनाम् जनाय मनुष्येभ्यो 
 ऽथाय । पंलिङ्खीरिषङ्गाभ्यां मन्त्रे गोः स्तूयते | अग्नेमा 
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हिंसीरित्यादि व्याख्यातम् ॥ ४९ ॥ 
अशथ गोः । अत्र विदाषणद्वयं स्ीलिङ्गं शेषाणि पुंटिज्ञानि व्य- 

व्ययेन उभाभ्यां गोरेव स्तूयते ¦ हे अधरे । परमे व्योमन् उक्छृष्टे स्था- 
ने स्थतामम गोरूपं पश्च त्वं मा हिसीः । कीटं साहश्चं खदश्च- 
मूट्यादै सहस्रोपकारक्लमं वा । रावध्ारं शतसंख्याकक्चीरधाराथ 
तमत पवोत्सम् उत्सः कूपः तत्सदृशम् उत्स दवोतसस्तं बह 
सखरोतसभित्यथैः । सरिरस्य मध्ये एषु लोकेष्वन्तः व्यच्यमानं जने- 
चिविध्मच्यमानमुपजोव्यमालम् । इमे वे लोकाः सरिरमिति (७ 
५१ २, ३७ ) श्चुतेः । जनाय स्वलोकाय धृतं दुहानां धतश्ारणं. 
क्षीर श्चरन्वीम् । आदतिमखण्डिताम् ! ते तवारण्यं गवयं गोस- 
दशं पश्चुषिशेषमनुदेशामि । रि्टघुक्तम् ॥ ४९ ॥ 

दमस््रूणायुं वरूणस्य नभि त्वचं पदानां दिपदां 
चतुष्पदाम् । त्वष्टुः प्रजानां प्रथम जनेच्रमग्नेमा 
दिष्ण्सीः परमे व्योमन् ॥ उष्ट॑मारण्यम्॑ते दिकाभिः 
तेन चिन्वानस्तनन्वो निर्षष्द् । उष्ते दयुख्च्छतय द्धि 
ष्मस्तं ते द्युर्यच्छ्तु ॥ ५० ॥ 

९ 
अथावेः । इममूणायुम् । इम् उर्णायुभ् उणावन्तम् । 

वरूणस्य नाभिम् वरुणस्य नहनम् अपत्यम् त्वचं पशुनां दि 
पदाश्वतुष्पदाश्च । उभयरूपाणां पशूनां स्वग्रक्षणं करोति क- 
म्बछादिनेत्याक्ञयः । किञ्च । त्वष्टुः भरजानां पथमं जानित्रम् 
एतच्च त्वष्टा प्रथमं रूपं चकारेति श्रुतिः । जानेत्ञ्नम् । व्या- 
ख्यातमन्यत् ॥ ५० ॥ 

` अथावेः। हे अभ्नचे | परमे व्योमन् स्थने स्थितमिममवि मादि 
सीः । कीटरमूणायुमूणावन्तमुणोया युस् । वरुणस्य नाभिना- 
मिस्थानीयं प्रियमपत्यमित्यथः । द्विपदां नराणां चतुष्पदां गवा- 
दीनामुभयरूपाणां पशूनां त्वचम् त्वचमिव त्वचस् स्वग्रश्टक कम्ब- 
टः छादेकत्वात् मनुष्याः शीतनिच्खस्ये कम्बलं दधते अदवगोखया- 
धा अपि माद्वाय पृष्ठे कम्बलेराच्छायन्ते। तथा त्वष्टुः प्रजापतेः 
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प्रजानां मध्ये प्रथमं जनित्रं प्रधसोन्यद्म् । एतद्ध त्वष्टा पथम 
रूप विचकारेति ८ ७. ५, २, ३५ › श्रुतः । उषरं म्रलिद्धं ते ददामि। 

स्पथ्रमन्यत् ॥ «० 

अजो दम्रेरजनिष्ट च्ोकात्सो अंवरयज्निनारम- 
ग्रं । तेन॑ देवा देवलामग्रमार्येस्लेन रोद॑नायन्नुप मेध्या- 
सः | छा रमम।रण्ययनं त दिखा तेनं चिन्वानसत- 

न्वो निषद् | कारभंत शुय॑च्छ्तु य दिष्यस्तं ते ष्यु- 
यच्छतु ॥ ५१॥ 

 अथाजस्य। अजो हि । यः अनः अग्नेः अजनिष्ट जातः । 
शोकरास्सन्तापात् । यदै परजापतेः शोकादजायत द्ग्नेः शोका 
दजायत इति श्रतिः । हि चब्दः पादपूरणः । सः अपटयत् ज- 
नितारञ्ञनयितारं भजापतिम् । अग्रे पथपरम् यथासो द्रष्टव्यः । 
तेन च देवा इन्द्रादयः । देवतापग्रघायन् नायन्दे वाच्छति स्वा- 
धिकः किन्ति । तस्य भावस्त्तलाविति भावे प्रत्ययः षष्ट्यर्थे 
चेयं द्वितीया देवत्वस्याग्रमायन्निति चब्दधकरपात् । तेनैवा- 
जेन रोह स्वम् अयन् उपागच्छन्तु । मेध्यासः यद्तेया देवाः । 
लोकप्रसिद्धाः क्षरभादयो व्याख्येयाः ॥ ५१ ॥ | 

यथाज्ञस्य 1 हि पादपूरणः । योऽजोऽग्नेः प्रजापतेः दोकात् स- 
न्तापादजनिष्र उत्पन्नः शोकादीप्यमानादभ्नेः शोकादजायतेति (७; 
५, २ ३६ ) श्रुतेः । आत्मनो वपामुदखिदत्तामद्चौ भ्रगृह्ञात्ततोऽज- 
स्तूपरः खममवदिति तेत्तिरीयेऽपि । स उत्पननोऽजेोऽभ्र पथमसु- 
ह्पश्च नरमत्र ६ व + स । ह 

ख प्वं भरशस्तोऽजरूततो देवा इदानीन्तना अग्रं पूवेजन्मनि तेनाज्ञ- 
भ कम त्वात रषिः दवता दृवभ्वमायमय् पत्तः तस्य मव 

स्त्वतलौ । कि मेभ्यासः मेध्या यज्ञयोग्या यजमाना रोहं रोदणी- 
ये स्वगं तेनाजेनोपायन् उपगच्छन्ति ¦ छन्द्सि परेऽपि इारमो 

$ ४ ऽष्टापदो मूगविशेषः स्िदधाती ! दोषभुक्तम ५१ ॥ 



५७०२ मन्वभाष्य-वेददीपखदहिता शुद्कयज्चःसंहिता। 

॥॥ 

त्य य॑विष्ठ दाद्युवो तः पादि दणुधी गिर॑ः र्त 
तोकमुत त्मनां ॥ ५२ ॥ 

दित्योपस्थानम् । ख यविष्ठ । गायच्यागनेय्यनिरुक्त | 
स्वं हे षयविष्ठ युवतम । यद्रा यु मिश्रणे । अतिशयेन भिश्रपितर- 
तम॒ । दाञ्चुषः दत्तवतो हवींषि यजमानस्य नृन्मनुष्यान् पाहि- 
पार्य १ दणुषि च गिरः स्त॒तिखक्षणा वाचः} किञ्च रक्षातो- 

कमपत्थम् । उत त्मना । अपिच आत्मानं रक्षेति । श्रुल्युक्तो- 

उ्यत्यर* || इ ॥ 

क्० (१७, ३, १) एत्य च त्वं यविषठेति चित्योपस्थानर । 
बदिकैदेरागत्याम्निसमी पेऽधचिस्यसुपतिष्टते ॥ उदशानोदष्ानिरका- 
ग्नेयी शायरी । हे याष युवतम ! यद्वा भिश्चयिचरतम ! भिरोऽस्म- 
दौयाः स्तुतिवाचः दणुधि शुणु श्रुदण्वित्यादिना (पा० ६, 9, १०२) 
होरधैः अन्येषामपि हदद्यत इति सितायां दीघेः । गिरः श्रुत्वा दा- 

दशे हविदैत्तवतो यज्ञंमानान् च॒न मनुस्यान् पाहि रक्ष दा्चुष इति 
षष्ठी चा यजमानस्य नृन् पाहीति । दाश्वानूसाह्वान्मीद्वश्चेति 
निपादः । किञ्च उतापि च त्मना आत्मना तोकं यजमानापत्यं रक्ष 
द्यचोऽतास्तङ इति संहितायां दीघैः। मन्ञेष्वाङ्गशादेयात्मन इति 
आक्पश्छोपः । तोकमपव्यम्रुतात्वधनै च रक्षेति बिभक्तिव्यत्थयो 
वा ॥५२॥ , 

अपां त्थेमन् सादयामि । अपं त्वाोद्यन सादया 
अयां त्वा भस्मन् साद्यापि । अपां त्वा ज्योतिष 

©^ ५. 

सादयामि । अपां त्वाथने सादयामि । यणेवेत्वा 

सदने सादथाभि । सुद्धे त्वा स्दने सादयामि । स 

रिरे स्वा स्दने सादयामि | अष त्वः क्षये सादया 
मि । अपां त्वा सधिषि सादयामि । अपां त्वा स्दने 
सखादभामि । ग्पां त्वा सधस्थं सादथामि । अपांत्वा 
योरे स।द्याभि \ अपां त्वा पुरीषे सादयामि ! अपां 



शः 

अयादश्छऽध्यायः । १३1 कण्डिका । ५३ ! \9० 

त्वा पाथ॑सि सादयामि ' गायन्नेणं त्वा छन्दश्छासा- 
द्यामि । चैष्डमेन त्वा छन्दसा सादयामि | जगतेन 
त्वा छन्दसा साद्यापि आनुंष्टुभन त्वा छन्दसा 
सादयामि ¦ पाङ्न त्वा छन्द॑सा सादयामि ॥ ५३ ॥ 

पथ्चददच्छन्दस्याः पश्चदकशभियजुभिरूपदधाति । अपां 
त्वेमन्सादयामि । श्रुत्युक्तान्यमिेयानि । अपां त्वा एमन् । स- 
म्या लुक् । एमनि । इण, तगौ । अस्य मनिष्मत्ययान्तस्ये 
तद्रूपम् । वायुवां अपामेमन् । वायौ तां सादयति । अषां ला- 
ओश्नन् ¦ उन्दी छदने । ओषधयो वा अपामोञ्न् तुल्यन्या- 
रू+नमन्यत् । भस्मन् । भस भत्धनदीप्त्योः । अरं का अपां- 
भस्मत् । ज्योतिषि । विदुरा अपाजञ्ज्योतिः.। अयने । इयं षृ- 
थिवी अपामयनस् । अर्णवे । प्राणो वा अपामणेवः । सथर । 
मनो वै समुद्रः । सरिरे । वाग्पै सरिरम् । क्षये । चष्ु्वां अर्पा- 
क्षयो चिवाक्रः। सधिषि । श्रोत्रं वा अपां सिः । सदने बौ 
अपां सदनम् । सधस्थे \ अन्तरिक्षम् वा अपां सधस्थम् । योनो । 
सथुदरो वा अपां योनिः । पुरीषे। सिकता वा अपां पुरीषम् । 
पाथा । अन्न वा अपां पाथः। अन्ने तां सादयति । पश्च्छ- 
न्दस्याः पञ्चभियेजुर्भेरूपदधाति गायत्रेण त्वा च्छन्दसा सा- 
द्यामीत्यादि ॥ ५३ ॥ 

क१० ( १७, &, २ ) अपरेण स्वयमात्ृण्णामेत्यापस्याः पञ्चपञ्चा- 
मूकान्तेष्वपां त्वेमन्निति प्रतिमन्म् । तीर्थनाग्निमारुह्य स्वयमा- ` 
तृण्णामपरेण पूवोनुकान्तमेत्य चतुष्यैप्यनुकान्तेष्वपां त्वेमननिति 
म्रतिमन्ं पञ्चपञ्चापस्यासज्ञा इष्टका उपदधातीति सुत्रार्थः ॥ रा 
तिरिष्टकादेवत्यानि यजूषि पञ्चद शापस्यादेवत्यानि पञ्च छन्दस्या- 
देवत्यानि 1 हे इष्टके अपस्ये ! अपाममन् एमनि वायो. त्वा त्वाँ साद् 
यापि स्थापयामि । इण् गतौ मनिनरव्ययः स्तस्या टुक् । त्वा 



छ०्छध  मन्वमाष्य-वेददीपसहिता शुङ्कयज्ञुःसंहिता। 

इत्यस्य पररूपम् (फा० ६, १, ९४ ६) तत्रापामेमन्नित्यादीनां 
श्रुत्योक्तोऽर्थो श्राद्यः । वायुवा अपामेम वायो त्वा सादयामीति 
( ७, ५, २, ४६ ) श्रुतेः ॥ अपामोद्यन् आद्यने आंषायषु त्वा साद्- 

यामि । उन्दी छद मन्नखोपञ्च गुणः सक्तसम्या दुक् । ओषधयो वा 
अपामोद्य (७, ५, २, ७) पवमग्रेऽपि वुस्यम् ॥ भस्मन् भस्मनि 
भख भत्सनदीष्त्योः मन् । अघ्रे अश्रं वा अपां भस्म (9 ५; २, ४८) 

॥ अपां ज्योतिषि विद्यति । विद्धा अपां ञ्योतिः (७, ५; २, ४९ )॥ 
अपामयने भूमौ । इयं परथिव्यपामयनम् ( ७, ५, २ ५० ) ॥ अणेवे 
सदने स्थाने घ्राणरूपे सा० । प्राणो वा अणेवः (७, ५, २५१)॥ 
समुद सदन सा०। मनोव सञुद्रः (७, ५ २, ५२) साररे सदने 
चाचि सा० । वाग्वे सारिरम् ( ७५ २, ५२ ॥ अपा द्वय चक्ष 
त्वां सा० । चश्चुवा अपां क्षयो निवासः (७9 ५ २ ५४, ॥ अपां 
सधिषि श्रोत्र त्वां सा० | भरोत वा अपा सिः (७ ५, २ ५५ )॥ 
अपां सदने दिवि त्वां सा०। सौव अपा सदनम् (७, ५, २, ५६)॥ 
अपां सधस्थे अन्तरिश्च त्वां सा० । अन्तरिक्ष कवा अप्रार सधस्थम् 
[ ७, ५, २, ५७ ] ॥ अपां योना समुद्रे त्वां सा० । ससुरो वा अपां 
योनिः ( ७, ५, २, ५८ ) ॥ अपां पुरीषे सिकतासु त्वां सा० । सिकता 
वा अपां पुर्मघम् (७, ५, २, ५९. ) ॥ अपां पाथसि अन्ने त्वां सा०। 
अन्न वा अपां पाथः (७, ५, २, ६० } ॥ पञ्च छन्दस्या उपदधाति 
पञ्चयज्चाभः । गायत्रेण गायञ्येव गायं तेन छन्दसा त्वामुपदघामि। 
अष्टुभेन छन्दसा त्वां सा०। जागतेन छन्दसा त्वां सार । आाचुष्टरं 
भन छन्दसा त्वां सार । पाङ्कन छन्दसा त्वां सा० ॥ ५३ ॥ 

जय पुरां नवः । तस्य प्राणो नावायनः । वसन्तः 
प्राणाथमः गानी वाखम्ती । गायन्ये गायच्रम् । गा 
यचादु पाडः । उ पाणछकणखिच्रत् । चिचत रथन्तर- 
म् । वसिष्ठ कषिः | प्रजापतिगरहोतया त्वया प्राणं 

 गह्लामि प्रजास्यः ॥ ५४ ॥ 
` भाणमृताः पञ्चाजञादेष्टका उपदधाति । पश्चाशद्धयलुमेः 
अय पुरायुवः । अग्निष पुरः। तवतचदादृपुर इत्यादे निवेचनम् । 



अयोद्रऽध्यायः । १३ । कण्डिका ।-५४। ७०९५ 

तस्य प्राणः अपत्यम् भौवायनः ब्चन्तः ऋतुः । प्राणायनः भ- 
णस्यापत्यम् नडादिच्छाःफक् । गायत्री वासन्ती गायत्रीव व- 
सन्तस्यापत्यम् । मायश्यै गायत्रम् । मायत्याः सकाक्ञाद्वायत्रस् 
साम निरमिमीत । गायत्राहुपांशुः । गायत्रास्साश्न उपाुङ्ं 
निरमिमीत । उपांशोः चतरिहत् । उ्पासोग्रहात् तर्त् स्तोषं नि- 
रमिमीत । चिष्टरो रथन्तरम् । चिद्रदस्तापाद् रथन्तरं पृष्टानि 
रमिभीत वसिष्ट ऋषिः । पराणो वे वसिष्ठ ऋषिः | पजापतिगर- 
हीतया त्वया । ग्रृह्वातिः छजतिवचनः। भ्रजापतिखष्टगा कया । 

प्राणं गृह्णामि प्रजाभ्यः । अयं पुरोभुव इत्यादियिदशभिभेदेः 
भाणमेवेकमविरेषण ग्रह्वामि । प्रजाभ्यो व्िेषेणावस्थितम्॥५४॥ 

का० ( १७, ६, ३ ) व्याघार्णवत्प्राणभतः कणसहिता दंशदं 
सायं पुर इति प्रतिमन्चम् । प्राणञत्सज्ञका इष्टका व्याघारणवद्- 

क्षिणे असे उत्तरश्रेण्यां दक्षिणश्चरोण्यामु्तरे अंसे कणसहिता अ- 

क्णया खंलस्माः स्वयमातृण्णापयन्तं दश्च दशरोपद्धातीति सूत्राथः॥ 
पञ्चारा्यजंषि भराण्श्चुदिषटकादेवत्यानिं परतिकण्डिकं वरा ददा । भथ 

म दशकं दश्िणे अखे । कद्ाचिच्यम्रात् प्रजापतेः प्राणा देवा भून्वो- 
त् कान्ताः तद्ा तान् प्रजापतिरूचे किमित्युत क्रम्यते माभुपगच्छ- 

तेति ततः प्राणास्तमूद्वेयमन्नं विना स्थातुं न रक्वुमस्तदन्नं त्वया 
खज्यते चेत्तिष्ठामस्ततः प्रजापतिनोक्तं वयसुभयेऽच्नं खजामेति तथे 
त्युक्ता प्राणाः प्रजापतिश्चैतदन्नमखजस्तेन भ्राणाय् पुष्णन्तीति इध- 
कानां प्राणभ्रत्स्ञेव्युक्तं श्युत्या भ्रजापतेर्विसखस्वात् प्राण उद्क्राम- 
नित्यादिकया [ < १, ९, ३) अथ मन्त्रव्यास्या । योप्य पुरसु 
वश्चाभ्चिवेत्तेते हे इ ! त्वं तदूपासि प्राण एवाश्चिभूत्वा पुरस्ति- 
छरति अतोऽभ्चिरूषां त्वामुपद्धामीति देषः एवमग्रेऽपि । पुरस्तादु- 
पधीयते प्रागुद्धियेत ध्राङ्पचयैत इति परोऽश्चिः । मवति सर्वैरूये- 
णेति भवत्यस्मात् सवेमिति वा भुवोशद्धिः तद्रपेष्का ष्येयेति भा- 
चः । तड्क्त श्चुत्या [ <, ९, ९, ४ ) अयं वृसो सुव इत्यश्चिवे पुरस्ता 

 दयत्तमाह पुर इति प्राञ्ख दश्चिभुद्धरन्ति प्राञ्चभ्रुपधरन्त्यथ यदूभुव 
८९, 



७9६ भअन्श्रभाष्य-वेददीपसहिवा शुङ्कयङ्धःसहिता । 

इत्याहाश्िवै मुवो $ेदीद ८ सतै भवति पराणो हाश्चिभूत्वा पुरस्ता. 
स्थो तदेव तदरूपमुपद्धातीति ॥ प्राणस्तस्याञ्चरपत्यमिति दोषः 
अत एव भौवायनः सुवस्याद्रपत्यं मौवायनः । नडादित्वात् फक् । 
इष्टके ! प्राणरूपां त्वां सा० । प्राणं तस्माद्रपादमेनिरमिमीतति (८, ९, 
१, ५ ) श्रुतेः ॥ प्राणस्यापत्य प्राणायनः फक् या वसन्त ऋतुस्तदरपां 

सा० । वसन्तसरतु प्राणान्निरमिमीतेत्ति { <, १, १, ५) श्रुतेः ॥ व- 
सन्तस्यापत्यं वासन्ती तस्यापत्यमिति अग् रिङ्ढाणभित्यादिना 
डीप् या गायत्री छन्दस्तद्रपां सा० | गायजीं छन्दो वसन्तादतोर्भिर- 
मिमोतेति [ <, ९, १, ५] श्चुतः ॥ गायच्ये गायत्नं चतुर्थी पञ्चम्यर्थे 
गायद्रयाः सकाड्याद्वायन्र सामोत्पन्नं तदपां सा०। गायन्ये छब्दसो 
गायत्र” साम निरमिमीतेति (<, ९ ९, ५ ) श्रुतेः ॥ गाय्ात्साश्नो 
ख उपांश्चु्रहो निर्मितस्तदूषां सा० । गायत्रात्साम्न उपाग्श्ुं ग्रहं 
निरमिमीतेति (<, ९, १,५) श्रुतः ॥ उपांद्युश्रहान्रभितो यास्त- 
बरतूस्तोमस्तद्रपां सा०। उपाष्ट्डो्रहात्जिन्स स्तोमे निरमिमी- 
तेति (<, ९ १,५) श्रुतेः । जिन्तः स्तोमाक्िर्भितं यद्रथन्तरं पृष्ठं 
तदपां साऽ चचतः स्तोमाद्थन्तर पृष्ठं निरमिमातित(< १९, 

५ ) श्रुतेः ॥ वसत्यधितिष्ठति सवजन्तूनिति वस्ता अतिरायन वस्ता 
वसिष्ठः तुरिठमेयः स्विति इष्ठनि तृचो खापः सवाधार ऋषिः ज्ञातां 
प्राणस्तदपां सा० | प्राणो वै वासिष्ठ ऋषियद्े चु श्रष्टस्तम वासष्ी- 
थो यद्धस्ततमो वसति तेनो एव वसिष्ठदाते(८ ९९६) श्चुता 

भरजापतिग्रहीतया ग्रह्णातिः खष्टयधेः प्रजापतिना. सृष्टया व्वयेष्टकया 
स्थापितया प्रजाभ्यः स्वैश्रजाथे धराणं ग॒ह्ञामि प्रजानां प्राणसिद्धय 
त्वामुपदधामीत्यथः । अयं पुर इत्यादेदरासन्ः प्राणमेकं प्रजा 
थ्यः गृह्णामि । ये नानाकामाः प्राणे तांस्तदधाति सछ्कत् साद्यत्यकं 
तल्पाणं कसतीति (८, ९,१,६ ) श्चुतः॥ ५४॥ 

अयं द॑श्चिणा वि्वकंमो । तस्थ ममो वैहवकम- 
णम् । ग्रीष्मो मनसः । चिष्टुबर्रष्मो । चिष्डुमः 

 स्वारम् । स्वारार्दन्तयामः । अन्ते यमात् षश्चदशः। 
 पञ्दनद्राद् बृहत् । भरद्राज ऋषिः, पजापतिगृदीतः 
या त्वया मने ग्रहाभि प्रजाभ्यः | ९५ ॥ 
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अथ दक्षिणतः । अर्यं दक्षिणा विश्वकपां | अयं वे वायुरवि- 
श्वकमौ योऽयस्पवते । एष हीदं सर्व करोमि तवत्तमाह दक्षिणेति 
तस्पादेष दक्षिणेव भूयिष्टं बात्यायौवर्तात् । तस्य मनो वैश्व- 
कमण इत्यादि तुस्यव्याख्यानश्चतद्ष्वपि कण्डिकासु ॥ ५५ ॥ 

पभिमन्बरेस्तृतीयं ददाकं दक्चिणश्रोलयरभ्योपघ्रेयम् ! विद्धं 
करोति सवं खजतीति विदलकमौ बायुरयं दद्छिणा दक्षिणस्यां दि- 
शि आयावतताद्भूयो वाति तद्रूपां त्वां सा०। अय वे वायुर्विद्व- 
कम योऽय पवते एष हीदं सवं कयेति । तद्यत्तमाह दक्षिणेति 

® (~ 

तस्मादेष दक्षिणेव भूयिष्ठं वाति वदूपमुपदधातीति (८, ९५७, श्रु- 

तेः ॥ तस्य विरहवक्मणोऽपत्यं मनोऽत पव वेद्वक्ेणं विर्व. 

कमेण इदम् । तस्येदमिति अण् इन्नण्यनपत्य इति 
भक्त्या । मनोरूपां सा । मनस्तस्मादूपाद्वायेिनिसमिमी- 
तति (< ९ ९ <) श्रुतेः ॥ मनसरोऽषत्यं ग्रीष्म ऋतु 
स्तद्रपां सा० । प्रोष्मस्येयं भ्रष्मी ग्रष्मोत्पन्ना अिष्डुप् छन्दस्त 
द्रपां सा । अष्टम छन्दो भ्रष्माडतानिरमिमीतेति (<, १, १, <) 

शचुतेः ॥ बिष्टुम उत्पन्नं यवत् स्वारं साम तद्रूपां सा० । चिष्टुभमश्छ- 
न्दसः स्वार साम निरमिमीतेति (८१९, ६, ८) श्रुतेः ॥ स्वया 
त् साम्न उत्पन्नो योऽन्तयांमो प्रहस्तदूपां खा०। स्वायत् साम्नोः 
ऽन्तयोमं व्रं निरमिमीतेति ८( ८, १, १, <) श्यतेः ॥ अन्तयौ- 
मादुत्पन्नो यः पञ्चदश स्तोमस्तद्रूपां सा० । अन्तयामाद् ग्रहष्त् 
पञ्चदशषटस्तामं निरयाममीतेति (<, ९, १, < ) श्चुतः ॥ पञ्चदश्ात् 
स्तोमादुत्पन्नं यद् ब्हत् पृष्ठं द्रां सा०। पञ्चदरात् स्तोमाद् 
बृहतुपृष्ठं निर० (८ १, १,८)॥ भस्द्ाज ऋषिः विभतीति भरन् 
वाज्ञमनश्न यः स मरदढाजोऽख्लधत्तो मनः मनासि स्वस्थे अश्माद्ने 
च्छोर्पत्तेः ऋषिः सचेतनो मनोरूपस्तद्फां सा० । मनोव मरद्धाज 
षिः अन्नं वाजो यो वे मनो विमति सोऽन्नं वाजं मरति तस्मा- 
नमनो भस्द्वाज ऋषिरिति ( <, १९, ९९) शतः ॥ प्रजापतिगदीतः 
या धातृख््या त्वयेष्टकया कत्वा प्रजाभ्यो मनो क्सि एभिद्श- 
सम्जेमेन प्व शृद्तामीत्यथेः ॥ ५५॥ 
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धुं पञ्चाद् {खद् ख्यः | लस्य चक्षु्चद्चनव्यच- 

ख खञ् । उषी याश्चुष्यंः । जमली वाषीं । जगत्या कक्सं 
स् । कक्समःच्क्रः । रुक्रात्संपडछः । सप्तदा- 
दशप । जघदर्नि्छशिः । प्रजापतिगृहीतया, त्वया 
छुरह्धासि पजर ¦ ॥ ५६ ॥ 

अथ पश्चात् । अव पथाद्ररवन्यचा । असा का आहदत्य 

{द९वृन्यचा । यदटद्चव् उदात अध् दव व्युचा भवात तद्यच- 

प्राह । पक्रादातं ॥करियानदशः ॥ ५2 ॥ 

अय पश्चादित्यादिमन्वरर्तीयं दश्शकमुच्रध्रोणिसयरभ्योपदधा- 
ति । पश्यात् प्रतीचीं दिशमेति गच्छतीति पञ्चात् प्रतीचीगमन- 
दरीरो प्मिदघं विचरति उदितः सन् प्रकाशयतीति विश्वव्यचा आ- 
[दित्याऽय प्रसखिद्धस्वद्रपः सखा० ¦ असी वा आदित्यो विश्वभ्यचा 
यद् हविष उदेत्यथेद सवं व्ययो अवाति तयत्तमाह पश्चादिति 
तस्माद्तं प्रत्यश्चमेच यन्तं परयन्तीति (८, १, २, १) श्तेः ॥ तस्या 
दिव्यस्य सम्बन्धि चश्चुरत एव वेश्वव्यचसरं विद्वव्यचसरो रवेख- 
त्पन्न तद्भपा सा> । चश्चुस्तस्मादूपादादित्यान्नयममातेते (< १, 

२, २) श्रुतः ॥च्वष्ुष्यः चष्रुष उत्चश्नः वषा ऋतुस्तद्पा सा०। 
गगोद्दित्वाद्यञ वषा छतु चक्षुषो निरपिमातति [८ ९२२ श्र 

तेः ॥ बखाभ्य उत्पन्न जमतीच्छन्दस्तद्रपां सा०। जगतीं छन्दो षे- 
षोम्य लनो्निरसि ऽ ॥ जमर्वाच्छन्दस उत्पन्नश्कसमसनज्ञ यत्साम 
तद्रूपां खा० । जगत्ये छन्दस कऋक्सम साम निरामेर ॥ 
ऋ कसमादुस्पन्नो - यः शुक्रग्रहस्तदूपां सार ऋक्समोत्सास्नः 
ड्युक ग्रह निरि ॥ शुक्रादुत्पन्नो यः सपदद स्तोमस्तद्र् 
पां त्वां सा० | शुक्राद् ग्रहत्छक्तददा स्तोम निरमिऽ ॥ सप्तदशा 

स्तोखादवृधन्नं यदवे रूपं पृष्ठं तदपां सा० । सप्दशात् स्तोमादै 

रूपे पृष्टं निराम० ॥ जमदद्धिककिः जमति जगत् पश्यतीति जमन् 
ति सर्वत्र गच्छतीत्यञ्चिः कषति जानाति ऋषिः ददशां यञ्चश्चु 

स्तद्रपां सा° । च्व जमदए्नच्छषेयदमेन जगत् परयत्यथो मचुते 
तस्माश्वन्ुजजपर्ग्नि्ाषिसते [८ १, २,२३। श्चुतः ॥ प्रजापातसष- 
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या स्वये्टकया प्रजां चश्चुगृह्णामि दश्मनच्तेश्चश्चुरेव गृह्ामि । स. 
कृत्सखादयत्येतच्वक्चुः करोतीति (८, १, २, २) श्रुतेः ॥ ५६ ॥ 

+ (र 

इदशुत्तरात् स्व॑ः । तस्य ओओचर॑ सौवम् । जरः 
्छौच्री । अनुष्टुप् दारदी । अनुष्टुम॑ं एेडम् | रडा- 

[म $ [क्क् | (> [ज 
न्मन्थी । मन्थिन एकिः । पक विष्ण्डाद्धैराजम् । 

म (क ¶ क ५ रों ४ विद्वामं कषिः । प्रजापतिगृहीतया त्वया ओं 
गृह्णामि प्रजाभ्य॑ः | ५७॥। 

अथोत्तरतः । इदमुत्तरारस्वः । दिशो वा उत्तरा तद्यत् त- 
५ (9 = र ८ नक 

माहात्तरादत्युत्तरात्तह्यतस्मात्सवस्मार्दिञ्चः । अथ यत्छ्वार्- 

त्याह ! स्वगा हि छेका दिश्चः ॥ ५७ ॥ 
दरामन्तरेश्यतु् दशकमुत्तारांसादारभ्योपदधाति ॥ उक्तरस्यामु- 

तरात् उन्तराधरदक्षिणादातिरिति (पा० ^^ ३, ३४) अत्पत्ययः 
सवस्मादुत्तरभागस्था दिशः यदिदं स्वः स्वगो खोकः तां दिञ्- 
स्वगेरूपां त्वां सा० । क्रियाव्ययविरोषणानां नपुसकत्वमेकत्वं चे- 
ति वचनादिदमुत्तयादिव्युक्तम् । दिशो बा उत्तयत्तदयत्ता आहो- 
नतरादित्युत्तय ह्यस्मात्सवेस्माद्िश्ोऽथ यत् स्वरित्याह स्वगं हि 
लोको दि दाः श्रो ह दिशो भूत्वोत्तरं तस्थौ तदेतदूपमुपदघ्- 
ताति {८ ९,२, ४] श्चतेः॥ तस्य स्वगस्य सम्बाध श्रत्रिका- 
ददा सौवम् स्वः इदं सौव तस्येदमिति अण द्वारादित्वादेजागमः(पा० 
७, ३, ४; ) अञ्य्यानां समाने टिलोपः श्रोजररूपां त्वां सा०। श्रो 
घ्र तस्माद्रूपादिगभ्यो निरमिमीतेति [< ९,२, ५) श्चुतः ॥ शओओ- 
धादुत्पन्ना या शरत्तद्रपां सा० । शस्दम्रतु श्रोजान्निरमिमीतेति 
[८ १२ ५) श्रुते दरद् उत्पन्न यद् तुष्टुप्डन्दस्तद्रपा 

साः । अचुष्टुम छन्दः दरद ऋतोनिरमि० ॥ अनुष्टुभ उत्पन्न यद् 
ड साम तद्रूपां सा० । अचुष्टुमदढन्दस पेड साम निरमि०। 
पेडात् साम्न उत्पन्नो यो मन्थी ्रहस्तद्पां सा० । फेडात् सा- 
म्नो मन्थिन ग्रहं निरमि० ॥ मन्थिग्रहादुत्पश्नो य पक्विशस्तों 
मस्तद्पां सा०। मन्थिनो प्रहादेकाविद्च स्तोमं निरमि० । पक- 
विशस्तामादुत्पन्नं यद्वेराजं पृष्ठं तद्रूपां सा०। पकर्चिदात् स्तो- 
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माद्वेसाजं पृष्ठं निरमि० ॥ विरहवामित्रं ऋषिः विदवं सवं मिं येन 
मिते चषौधिति दीधः ताद्य ऋषिः श्रोच्धं श्रद्धयान्यवाक्यश्चरव- 
णात्सवमिच्ं सवति विद्वामत्र्षिरूपं यत् श्रोतं तद्रूपां सा० । ् ा- 
वे विभ्वाभिज्र ऋषियदनेन सर्वतः दणतत्यथा यदस्मै सर्वतो 
पिन्न भवति तस्मार्छोज् विद्वामित्र ऋषिरिति (< १, २ ६) 
श्रुतेः श्रजापतिष्ठष्ठया त्वयेष्टकया परजाभ्यः श्रोजं गृह्णामीति द्- 
दामन्तैः श्रोचमेव सादयति ये नानाकामाः श्रोत्रे तां स्तदधाति ख- 
छत्सादयव्यकं तच्छ्रो करोतीति (८, ९, २, ६ ] श्रुतेः ॥ ५७ ॥ 

हयश्चपरि सतिः । तस्यै वाङ्ध्ात्या । हेमन्तो वा- 
स्यः । पद्किरहं्वन्ती । पर्ने विधर्मवत् | निधनवत 
अयण; । आद यणााल्नणवबच्यस्य्श्दा । चयषव- 

त्रयस्वि्ध्ठाभ्य र शाक्रररेवने । शिरवकमे ऋषिः । 
प्रजापतिगङीतश्चा व्यया वाच गृहामि प्रजाभ्यः | छो 
क॑ एण छिद्रं प्रणाथों सीद श्वा त्वम् । इन्द्राग्नी त्वा 
सुहस्पातेरस्मन्यानावसाषद्न् । ता जस्य सद् दोह 

` सः सोम श्रीणन्ति पृदनयः । जन्मन् देवानां वि- 

रस्विष्वा रोचने दिवः इन्द्रं विद्वां अवीच्रधत् स- 
सद्र व्थचवसं भिर: | रथीतंम्र रथीनां वालानाप स- 
यातिम्पतिम् ॥ ५८ ॥ 

इति माध्यन्द्नीयायां वाजसनेयिसंहिता 
अयोदरोऽध्याथः ॥ १३॥ 

अथ पध्ये । इयमुपरि मतिः । चन्द्रमा का उपरि तद्त्तमा- 
होपरीति उपरि हि चन्द्रमा । अथ यन्मतिरेत्याह । वणे म- 
तिः । समानं व्याख्यानम् । छोकन्तामिन्द्रमिति तिस्रः प्रतीकगर- 

 हीताः। खोकम्पृणच्छिद्रम्पृण । ता अस्यद्ुटदाहसः । इन्द्रष- 

सत्रा अवीदत् | ५८ ॥ | 
इति उव्वरटफूती मन्त्रभाष्ये उयादश्चोऽध्यायः ॥ १२ 
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दशन्तः पञ्चमं ददाकं रेतः सिगभ्यामुत्तयं प्रथमां इत्वा भ्रा- 
दक्षिण्येनोपधेयम् । उपयुपरिष्टादिति निपातः उपरि ऊध्वदेशस्थश्च- 
न्द्र श्यं मतिः वाक् मन्यते ज्ञायते यया सा मतिः वागेव चन्द्रम 
त्वोपरि यस्तिष्ठति तद्रपां सा० । चन्द्रमा वा उपरि तद्यत्तमाहोप- 
रास्युपरि हि चन्द्रमा अथ यन्मतिरित्याह वाग्वै मतिघाचा हीद्र 
सवे मठुते वाग्घि चन्द्रमा भृत्वोपररिष्टात्तस्थो तदेव तदूपमुपदघा- 
तीते <, १, ९, ७ श्चतेः। तस्यै चन्द्ररूपायास्वस्या मतेरुत्पक्नात पव 
मात्या मतेारेयं मात्या या वाक तद्रपां सा०। वाचं तस्माद्पाश्चन्द्र- 
मसो निरमिमीतेति <, १,२,८ श्रुतेः ॥ बाचोऽपत्यं वाच्यः वाच उ- 
त्पन्नो यो हेमन्तस्तद्रपां सा० | हेमन्तखतुं वाचो निरमि० ॥ हेमन्तस्येयं 
हैमन्ती या पङक्तिद्छन्दस्तदूपां सा०।पडङक्ति छन्दो हेमन्तादतोनिर- 
मि०॥ पङ्नक्तेरुत्पन्न यश्निधनवत्संज्ञं साम तद्रपां सा० ।पङ्कधे चतुर्थो 
पञ्चम्यर्थे । पङ्के छन्दसो निधवत्साम निरमि० ॥ निधनवतः सा- 
स्न उत्पन्नो य आग्रयणो ग्रहष्ठद्ुपां स्ा०॥ निधनवतः साम्न आ- 
प्रथणं श्रं निरमे० ॥ आग्रयणादुतूपन्नो यो अियवत्रयस्िशो दै 
स्तोमौ तदपां सा०। आध्रयणाद् ब्रहाच्चिणवज्रयखिष्न्लौ स्तोमौ 
निरमि० ॥ अिणवज्य्तिदाभ्यामुत्पन्ने ये दै राक्रररेवते पृष्ठे त्वां 
तद्रूपां सार । च्रिणवत्रयसिष्शाभ्यार स्तोमाभ्या शाक्रररोवते 
युषे निरमि० ॥ चिदवकम विश्वं सवं करातीतति विदवकमो ऋषिः 
चागेव वाचा हि सवे रुते वाश्रूपां त्वां सा०। वाग्वै विश्वकर्म 
ऋषिव्वा दीद सवं छृतं तस्माद्धाग्विश्वक्मं ऋषिरिति । <, ९, 
२, ९; ) श्चतेः॥ प्रजापातेखष्टया त्वयेष्टकयां प्रज्ञाभ्यः वाचं गरह्णा- 

मि पभिदेह्ामन्बेवाचमेव गृह्णाति । सङृत्तादयत्येकां तद्धाचं 
करोतीति (<, १, २, ९) श्चृतेः ॥ अथ पञ्च कण्डिकास्रु भराण- 
मनश्चक्षुः श्रोत्रवाचां प्रजाभ्यो प्रहणमित्यस्याथेद्धयम् । प्रजाभ्य इति 
चतुर्थौपश्चे प्रजाये प्राणादीनां ग्रहणं पञ्चाद्यदिष्टकास्थापने प्रजाना 
यज्मानापत्यपवादीनां प्राणादयः पुष्टा भवस्त्विथैः । प्रजाभ्य 
इति पञ्चमीपक्षे प्रजाभ्यो नानाखोकेभ्यः सकाशात् प्राणादीन् गृह्णा 
मि मद्धशगान् करोमीति प्राणश्वतासुपधानेन स्वाः प्रजा मद्श- 
गा भवन्त्वित्यथेः ॥ का० । १७, ६, ५ । खोकम्प्रणा दश्चिणाष््सा- 
द्ध्यामध्यात् } आत्मनो दक्षिणकोणाद्ारभ्या मध्यात् अधि स्व- 
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 यमावृष्णापर्न्तं लोकम्पृणा उपदधाति तासां खोक पृणेत्याभिम- 
न्रणम् । ता अस्येति सूददोहःसन्ञमन्बणाधक्दनम् स्पृष्टा पटन- 

मिति सूराः ॥का०। १७ ६३९। मध्य पुराष नवपात पूच- 

वत् । स्वयमातृण्णोपरीन्द्रः विदबेति मन्ेण मृत् क्षेपः । तिखः कचः 

प्रतीकोक्ताः पू्वेमुक्तत्वात् । ( १२ अ० ५८-५५-५६ ) क ० । ॥ ५८ ॥ 

श्रीमन्महीधरकृते षेददीप मनोहरे । 

पुष्काराद्यादि चित्यन्तो रामेन्द्धध्याय इरितः ॥ १३॥ 

[का क क, क) कि 



चतुदशाऽध्यायः। १४। कण्डिका । १ । ७१६ 

चतुदैरोऽध्यायः । 
र १० 7 । 

क्ितिशरैवयोंनिश्वैवासिं रुवं योनिमासींद सा- 
धथ | उरं कतुं थथं जवघणा | अआ{दवनाध्वयथू 

सादयतासिह स्वा ॥ १॥ 

द्वितीयां चितिं देवा अपश्यन् तस्याखितों पश्चाशिन्यो य- 
जुरन्ताः । अखिनाध्वयूं इत्यादि यजुः । प्रथमा बिरार । द्विती. 
यादाथतक्लसतिष्टुभः । धुवक्षितिः। या त्वं ध्रुवक्षितिः स्थिरनि- 
वाक्षा । धुव्रयोनिश्च अनशवरस्थाना च । धूवाचासि स्वत एव 
तां खां ब्रवीमि । शरवरं स्थिरं योनिम् । स्थानम् । आसीद अ- 
पितिष्ठ । साधुया साधुम् । द्वितीयेकवचनस्य स्थाने या । उ- 
ख्यस्यत्रेः । केतुं भ्ञानं भथममाचम् । जुषाणा सेवमाना । उ- 
ख्यस्य्नः प्रथमं परह्ञानम् । इयमेव प्रथमा वितिस्तस्याशोपरि- 
एाननिधीयते तस्मादेषमुच्यते । उत्तरं यजुः । किञ्च अखिनौ- 
चाध्वयुं सादयताम् । इह रेतः सिग्वेखायाम् । स्वा खाम् । के- 
चिचतुथमेतम्पाद् वणेयन्ति चिष्टुमश्च ॥ १॥ 

चयोदरोऽध्याये परथमा चितिरुक्ता सा भृलोकरूपा । अयते 
खोकः प्रथपा चितिरिति। ८ २, ९१; । श्रुतेः चतुदशेऽध्या 
ये द्वितीयादितचितिच्रय वक्ष्यते भूमेरूष्वमन्तारिल्चादवाम्भःगो द्धि- 
तीया चितिः । एतां द्वितीयां चतिमपभ्यन् यदृध्वं पएथिव्या अवाची- 
नमन्तरिक्चात्तेषामेष लोकः इति । <, २ १, २, । श्चुतेः । देवैर दिवन 
प्रथितो यद्वां सियजौ ततो द्वितीयां चितिमुपधत्तभिति ताभ्या- 
मुक्तं चित्युपध्राने किमावयोः फठमिति देवेसक्तं युवां चित्युपधाने 

 देवानामध्वय्यू भविष्यथ इति ततस्ताभ्यां द्वितीया चििरूपहि- 
तेति श्त्या तेऽभ््विनावनघ्रुवनित्यादिकयोक्तम् (<, २, ९, ३.) । तजा- 

(का 

दो पञ्चाद्िवन्य इषटक)।: ॥ दवितयचितिमन्जा देवदेवताः ॥ का० 
९.९ 
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। ९ ७, ८, १५। आश्विन धवक्षितिरिति प्रतिमन्त्रम् । पश्चकण्डि- 
कासिराद्विनीसज्ञा इष्टका रतःसिग्बेखायामुपदधाति परतीष्टकं नि 
त्ये इति सूज्ाथः ॥ पञ्चाश्विनीदेवत्याः प्रथमा विस्र चतसख्सिष्टु 
भो यज्ञुरन्ताः । अदिवनावध्वयू इत्यादि यजुः । आदित्यास्त्वारषीं 
तिष्टुवकाधिका पादानियमात्। हे इष्टके ! यतस्त्वं श्रवा स्थिरा- 

सि अतो धुवं स्थिरं यानं स्थानं रेतःसिग्वेखारक्षणमासीद् अ- 

धितिष्ठ। कीरं साधुया साधु श्रेष्ठ सुपां खुद्धभित्यमो यदेक्चः। 
कीष्टशी त्वं ध्वक्षितिः ध्रुवा स्थिरा क्लितिनिवासो यस्याःसा । ध्र 
घा अचला योनिः कारण यस्याः सा । तथा उख्यस्याग्नेः धथममा- 
द्यं केतुं स्थान प्रथमचितिरूपं जुषाणा सेवमाना । अथ वा अभिनि 
रुख्यस्तस्यैष प्रथमः केतुर्यत् प्रथमां चितिस्तां जुषाणेति । <, २ 
१, ४ । श्चुतेः ॥ इतः पर यज्चुः किञ्च अभ्विना देवानामध्वर्यू इह 
रेतःसिग्वेखायां हे दृषटके!त्वा त्वां साद्यतामुपघत्ताम् | कचि 
दिदं यज्चश्चतुथपादेन परिकल्प्य अिष्टुभं वदन्ति॥ १॥ 

कुल्ाधिनी घुतव॑ती पुरन्धिः स्योने सीद स 
पृथिव्याः । अभि त्वांस्द्रा बसंवो गणन्त्विमा बह्यं 
पीपिहि सौभगाय ॥ भद्िवनघ्वयू साद्यताभि- 
ह त्वा॥२॥ 

ङङायिनी । इखायं ग्रहं तदाकारा इछायिनी । साहि रेतः 
इ [क [+ [# (५ ¢ क ४ 

सगवलायाचषकमिर्पहताभग्रहयकरा मकात । चृतवताम- 

विष्यता योगेन । इह हि वसोद्धराश्चा आहुतयः होभ्यन्ते । पुर- 
न्धिः। बहु हि इष्काजातपियन्धारयति चितिसम्बद्धम् । या त्व- 

मित्थम्भूतातां सां ब्रुमः । स्योनं सीद सदने पृथिव्याः | सुखरूपे 
उपविश्च स्थाने पृथिव्याः} किञ्च । अभित्वा। अभिग्रणन्तु 
त्वां रुद्रादयः । किञ्च | इमाम् । इमानि ब्ह्याणि पीपिहि आ 
प्यायस्व । सामगाय महते पेश्वथांय । अशिविनेति व्याख्या- ` 
तम् ॥ 

हे इष्टके ¦ पृथिव्याः सदने प्रथमचितिरूपे स्थान स्योने सुख 
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रूपे त्वं सीद् तिष्ठ । परथिष्ी वै प्रथमा चितिस्तस्ये शिवे स्योने 
सीद् सदने इति (<, २, ९९५) श्रुतः । कीटश्षी त्वं कुखायिनी ङु- 
लायो नीडमस्ियाम् कुखायो नीडं ग्रहमस्या अस्तीति गृहाकासय। 
रेतःसिग्देखायासिषटटकोपत्चिता सा गरहाकारा मवति । कुरखाःयमिव 
वै दितीया चितिरिति ८८, २, १, ५) श्चुतेः । अचर सादृश्यार्थे इनिः। 
तथा घरतवती दोष्यमाणास्ययुता वसोर्धारा ह्यत्र दोष्यन्ते । पुर- 
न्धिः पुर बहु शछकाजात दधातीति पुरु बहुधा धीयते स्थाप्यत 
इति का । किञ्च रुद्रा वसवश्योपलश्चणं सवं देवाः त्वा त्वामभि 
गरणन्तु स्तुचन्तु । किंञ्च सौभगाय एेडवर्थाय इमा दमानिं ब्रह्य ब्र 
हयाणि मन्जान् पीपिहि आप्यायस्व मन्बान् प्राप्नुहि अस्मन्मन्बोप- 
हिता सोभास्याय भवेति भावः । इमेति सुप आकारः । ब्रह्येति 
सुपो लोपः । पि गतौ तुदादिः बहुलं छन्दसीति ( पा० २, ४, ७६) 
शपः इत्टरुः इखाविति ( पा० ६, ९, १० ) दित्वं तुजादीनां की्घोऽभ्या- 
सस्येति (पा० ६ १, ७) अभ्यासदीधेः ॥ आश््विनेत्यादि पूदैवत्त ॥२। 

स्वैदेक्षेरेक्च॑पिते ह सीद देवाना्५्सुश्चे चंतेर 
णाय । पितेवंधि सूनव आ सु्ोवां स्वावेशा तन्वासं- 
विस्व ।॥ अदहिवनाष्वयू सादयताभिह त्वा ॥३॥ 

स्पदे । स्वेवोरयैः। क्षपिता वीर्यस्य पारयित्री सती इह 
द्वितीयायां चितौ सीद अवस्थानङ्कर । दक्षश्चब्द इह वीयेवचनः । 
प्रयोजनमाह । देवानां सुम्ने सुखाय । कथं न नाम देवाः सुखं 
प्राप्सुयुरिरि । बहते रणाय । महते च रमणीयाय । यज्ञक्रतव । 
किश्च } पितेवैधि सूनवे ) पिता इवं भव पुत्राय} आ सुशेवा । 

मयांदया साधु सुखयित्री । किश्च स्वावेशा । स्वावेशेति विभक्ति- 
व्यत्ययः । स्वापिश्षया । तम्वा आत्मना सविश्चस्व ¦ अवस्था 
नङ्छुर । अश्निवध्वय्युं । उक्ताथः | ३ 

हे इष्टके ! त्वमिह द्वितीयायां चितौ सौद तिष्ठं स्वेदश्च वचि 
सामर्यैः सह द॑क्षरब्दोऽच् वीर्याथः । स्वेन वीर्यणेह सीदेति ८८, 
२५१, ६) श्रुतेः । कीदशी क्षपिता दक्षं कोथ पातीति वीर्यस्य 
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पारयित्री । किम स्थातव्यं तत्राह रणाय रमणीयाय च्हते सुम्ने 
सुम्नाय सुखाय सपमी चतुथ्यैथं । देवाना सुम्नाय महते रणाये 
ति (८, २, २, ई) श्रुतेः । दैवाः इखिनो भवन्त्विति तिष्ठेत्यथः । 
किञ्च आ समन्ताद्धवेन सुशेवा शोभनं शेवं खुखं यस्या- 
स्ताददी सवेदा सखुखयिक्री पधि मव ऽवसोरेद्धाविति पकारः | 
तञ्च दृष्टान्तः पिता सूनवे इव यथा पिता जनकः सूनवे 
पुजाय सुशेवः स्युखयिता भवति तद्वत् । किञ्च स्वावेशा सखन 
विशाति स्वावेद्या प्रथमा तृतीयाथे स्वावेद्या सुखपरवेशवत्या तन्वा 
शारीरेण संविशस्व अवस्थानं र् । स्वावेदोनात्मना संचिशास्वे- 
ति (८, २ १ ६ ) श्रुते; आददिवनेत्युक्तम् ॥ ३॥ 

पधिव्याः पुरीषश्स्यप्सो नाम तां स्वा विवे 
ग्रंणन्तु देवाः । स्तोमणृष्ठा च॒त्वलतीह सीं दं प्रजा- 

दस्मे द्रविणायजस्वं ॥ अद्िवनाध्वथू साद्थतापि 
इ त्वा ॥ ४॥ 

पृथिव्याः पुरीषम् । या स्वम् । पृथिव्याः प्रथमायाश्चेतेः 
पुरीषमिवासि। पृथिवी वे प्रथमा चितिः तस्या एतत् पुरीषमिव 
यद् द्वितीयेति श्रतिः । अप्सो नाम । अप्स इति रस्तपय्यायं द 
यति ¡ अपः सनोतीस्यप्सः । अपां हि रसो गुणः ।तस्यवा 
एतस्य यजुषो रस एवोपनिषदित्येतच्छुतिदंशयति । तां त्वा- 
रुपधीयमानां विवेदेवा अमिशरणन्तु अभिष्टुवन्तु । सम्पि च 
स्तोपपृष्ठा घूतवती च इह सीद द्वितीयस्यां चितां । यां स्तोमस्या- 
न्त स्यमानो भवति तैरेषास्तोमपृष्ठा घृतवती च वसोद्धीरा- 
दिभिहमः । ततः । भजावदस्मे द्रविणा यजस्व । मजासयुक्ता- 
नि अस्मभ्यम् । द्रविणानि देहि। यजतिदौनायेः । रेष- 
यक्तम् ॥ ४॥ | | ` 

हे इष्टके ! त्वं पृथिव्याः प्रथमचितेः पुरीषं पूरकः वस्त्व्ति । पृ- 
थिची वै प्रथमा चितिस्तस्या पतत्पुरीषमिव यद् द्वितीयेति ( < 
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२, १, ७ श्रुतेः! परुणाति पूरयति पुरीषम् । शुपृभ्यां किदिति ( उणा० 
8, २७ ) परणातेशेषनपरत्ययः किञ्च किच्वादुदाष्ठ्यपूचस्येति (पा 
७, १, १०२ ) उदादेश्रो रपरत्वं च नित्वादाद्युदात्तः 1 अपः सनोति 
ददातीत्यप्सो नामापां कारणीभूतो रसश्च त्वमसि । तां तादश्ती 
प्रथमचितिपृरिकां जखद्रसभृतां त्वा त्वां विश्वे स्वदेवा अभि 
गृणन्तु सवैतः स्तुवन्तु । किञ्च स्तोमपृष्ठा: स्तोमास्िब्रदादयः पृ- 
छठानि स्थन्तरार्दौनि पटिष्यमाणानि यस्यां सा तादी स्तोमपृष्ठ- 
वती । धृतवती होष्यमाणाञ्ययुता सतीह द्वितीयचितौ सीद तिष्ठ । 
ततः प्रजावत् पुत्रपौजादिप्रजायुक्तं द्रविणा द्रविणं धनमसमे अस्म 
भ्यमायजस्व समन्ताद् देहि यजतिरिह दनाथः । अस्मे इति 
सुपां द्ध गिति विभक्तेः शञदेशः ॥ व्याख्यातमन्यत् ॥ ४॥ 

आदि स्यास्त्वा प्ष्ठे स॑ौद्याम्यन्तरिक्िस्य ध्री 
विष्टम्भनीं टिद्ामधिपत्नीं खुवनानां अर्थिद्रप्सा अ- 

१,...९ 4 ४९ ६ पासि विदवकम। त॒ ऋषिरद्धिवनाध्वयूं साद्यता- 
भिह् त्वा॥५॥ 

आदित्यास््वा । यात्वम् । उमः कल्खोलरािः द्रष्षः 
रसः अपामसि । यस्याश्च ते तव विश्वकर्मां पजापति ऋषि द्र 
ष्ठा । तां खाम् । अदित्याः पृथिव्याः पृष्टे प्रथमायाथितेरूप- 
रि सादयामि । कथं भूतामित्यत आह । अन्तरिभ्ररोकस्य धा- 
रयिम् । विषटम्भनीं सैस्तम्भनीम् । अन्तरिक्षस्येव । दिक्षाम- 
धिपत्नीम् । दिश्ामीशिनीम् । भूतजातानां च शेषं समानो- 
दकम् ॥ ५॥ 
हे इष्टके ! अदित्याः भ्रथमचितिङपायाः पृथिव्याः पृष्ठे उपरि 

त्वा त्वरां सादयामि स्थापयामि । किम्मूतां त्वां अन्तरिक्षस्य भुत- 
खोकस्य ध्री धारयि्रीम् 1 दिशां पू्रीदीनां विष्टम्भनीं संस्त- 
म्मनकर्नीं सवनानां भूतजातानामधिपल्लीं स्वामिनीम् । किञ्च स्व- 
मपां द्रप्सो रख ऊमिरसि रसरूपः कट्ोटस्त्वमसि । विरवकमी 
थज्ञापतिस्ते तव ऋषिः दष्टा ॥ ते त्वामदिवनौ सादयताभिन्युक्तम्॥५॥ 
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तानथ चुचिश्च यष्म॑ा वतू सम्नेरन्तः खटेषोऽसि क 
ल्पेतां दयावीप्रिवी कल्पन्तामाप ओष॑धयः कर्पन्ता- 
रग्रथः पथ्यम ज्येष्ठथांय सव्रताः ये भ्रयः स्मन 
सोऽन्तरा दय वीषधिवी इमे भष्मच्रतू अं भिकल्पंस्रा- 

ना इन्द्रभिव देवा जंसिसंविशरान्तु तथौ देवत॑याङ्केर- 
स्वद्श्रवे सीदतम् ।॥ ६ ॥ 

कऋतव्य उपदधाति । शुक्र शछुचिथ व्याख्यातम् ॥ ६ ॥ 
का० ( १७, <, १६ ) शुकश्च द्ुचिश्ेत्युतव्ये पृवेयोरुपरि । प्र- 

थमचित्युपदितयोक्रवभ्ययोरूपरि दे ऋतभ्ये पे प्राग्छक्षणे अनूक्- 
म{भत उदड्पुख उपद् धाति शुक्रश्च शयुचश्चति भर्त्यकसुपधाय । चः 

्मान्रूत् दत मन्तरद्षा ङ् अष्याङखस्व पर्य इत सुत्राथः॥ उत्क 

तच्छन्द्ः । हुक्म स्यष्ठमासः सचरष्दिः तां श्रभ्मावृतु ग्राष्मसः- 

स्बन्धिनो ` ऋत्ववयवौ । अन्यद् व्याख्यातम् ॥ ६ ॥ | 

सजुकतुभिः सजुर्विं धाभि; सजर्दै वेःसनर्दतेमै- 
योनाधेरभ्रये त्वा वेदवानराथारिवनां ध्वयू सादयता- 
मिह त्वा ॥ मज्कतुभिंः सज्रविधाभेः सज्व॑संभिः 
मजूरदवे वयो नाघैर प्रये! त्वा वेहवानरायादिवन॑ध्वय् सा- 
दयतासिह त्वा ॥ सज॒कतभिः सजर्विं धाभिः स ज्- 
श्दरैः सलुर्देतैवथोनाधैर ग्रथ त्वा वैरवानरायािव- 
 नाध्व यूं सादयतायिद त्वा ॥ मजूक्तुभिः स जूवि- 
धाभि; सज्रादि त्यः सलर्देवेवयोनाधेरश्रये त्वा वै- 
ङ्वाचरायादिवन॑ाध्वयू सौदयतासिह त्वा ।॥ संज्ू- 

तुभिः मजार्विधाभिः सज्विच्पेदेवेः सलर्देवेवयोना- 
धेरम्रये त्वा वैरवारराथारिवनाध्वयरू सादयतामि- 
ह त्वा ॥७॥ 

वेश्वदेवीरुपदधाति । विश्वेषान्देवानापाषम् । सनूकरतु- 
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भिः । यथा समाननोपणः ऋतुभिः प्रजापतिभूखा इष्ट 
का उपहितवान् । यथा च समानजोषणः विधाभिः 
आपो वै विधाः । अद्धि्हीदं स्वै विहितम् । 
थाच समानजोषणो देवेः । यथा च समानजोषणः दवेषेया- 
नपैः। प्राणा ते देवा वयोनाधाः । प्रागेहीदं सर्वं वयुमं नद्धम् । 
अथो छन्दादि तर देवा वयोनाधाः । छन्दोभिरहीदं सर्व प्ान- 
नद्धम् । एवमहमपि एताभिर्देवताभिः समानभीतिभूखा उ- 
पद्धामि। अग्नये वैश्वानराय त्वाम् । सेवत्छरो वा अभिरवेशवान- 
रः । अशिविनौ च अध्वय्यं सादयतामिह त्वाम् । एवमुत्तरेष्व- 
पि मन्त्रेषु वसुरश्टरादिस्यविच्वे देवा योज्याः ॥ ७॥ 

कवकिष्छि 

` का { १७, <, १७) वैदवदेवीः सजृक्रतुभिरिति धरतिमन्चम् । 
पञ्च मन्त्रैः पञ्च वैरवदे वीसज्ञा इष्टकाः पृ्ादिषूपदधातीत्यथैः ॥ विः 
श्वदेवद्टानि विदवदवदेवत्यानि पञ्च यजुषे । हे इष्टके ! देवाना- 
मध्वयूं अद्धिविना अदिविनो तां त्वा त्वामिह स्थाने द्वितीयचितो 
सादयताम् । किमर्थं वैश्वानराय विद्वेभ्ः सर्वभ्यो नरेभ्यो हि- 
तायाश्चयऽभ्चिवक्ये अश्रये त्वेति त्वाराब्दो या इति प्रथमार्थं पात्ति- 
पदिकखुपो्यत्ययः तां काया वमरुतुभिः सजुः जोषणं जट प्रीतिः 
ज्चषी परीत्तिसेवनयोः सम्पदादित्वाद्धावे किए् समाना जूः प्रीतिय- 
स्याः सा खजः समानस्य छन्द्स्यमुद्धति ( पाऽ &, ₹ॐ < ) समा- 
नस्य सादेशः वसन्तादिधियौ त्वं प्रीतिमती । तथविधाभिःया 
त्ष सजुः आसि विद धत्ति खजन्ति जगदिति विधा आपस्ताभिः। 
आपो वै विधा अद्धिर्हीद सवै विहितमिति८(<, २, २, < ) श्रुतेः 
अप पव खसजोदाविति ( मयुः १, ८ ) स्म॒तेश्च । तथा देवेन्द्रा 
दियिश्चं सजुः तथा वयो बास्यादि नह्यन्ति! वध्चन्ति ते वयोना- 
धाः प्राणा दे दीप्यमानास्ते सजुः । प्राणा वै वयोनाधाः प्रा- 
केहीद प सवे वयुन नद्धमिति ( < २२,८) श्रतेः । यद्वा वयो 
नाधे्देवेरखन्दोभिः सजुः । अथो छन्दासि वै देवा वयोनाधादछ- 
न्दोभिर्दीद प सवे वयुनं नद्धमिति (< २२, ८) श्चुतेः। एव- 
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मुत्तरमन्तरे्वपि । यद्वा ऋतुदे वप्राणन् जनयित्वा तैः सजूः खयुराभू- 
स्वा भजापतियैथा त्वामुपहितवनेवमहमप्यग्नये त्वासरुपद् धमीति 
शिषः । अदविनौ चेह त्वां सादयताम् तद्तून् पराजनयडतुमिवैं स- 
युगभूत्वेति (<, २, २ <, श्चुतेः ॥ उत्तरचतुमंन्ेषु वखुभिः सदेः आ 
दित्पेर्विश्वेर्दैवेः सजूरिति विश्चेषः। हषं पृवतुल्यम् ॥ ७ ॥ 

प्राणं मं पाहि । अपानंमे पाटि । व्यान से पाहि। 
। € ४५ हि ~ ~ ॥ 9 ० [द| 

ववक्षुमे उव्य। विाहि । ओओ मे इलोकय । अपः पि 
न्व । ओषंधीर्जन्व । द्विपादंव । चतुंषपात्पाहि । टि- 
वोष्ष्टिमेरय॥८॥ ` 

प्राणभृत उपदधाति । प्राणं मे पाहि । गोपाय । अपानं मे 
वाहि । व्यानं मे पाहि चश्चुमे उव्यां विभाहि । विभावय । श्रो- 
त्र मे मम रछोकय । लोक इति वाभ्रामघ्ु पठितम् । शोकं पाहि 
शरोत्रं इर । अपस्या उपदधाति । अपः पिन्व । पिन्वतिः से- 
चनार्थः । ओषधीर्भिन्व । जिन्वतिः भ्रीतिकमां । द्विपादव । ` 
दिपादपिति पिभक्तिव्यत्ययः । अवगोपाय । चतुष्पात्पाहि ! 
चतुष्पादं गोपाय । दिनो दृष्टिमेरय । चुरोकाद् दृष्टिम् । आ 
ईरय । आगमय ॥ ८ ॥ 

का० (१७, < २० ) प्राणभृतः प्राणं म इति । पश्चयजर्भेः भा 
णभ्चत्संज्ञका इष्टकाः पूवादिषूपद्धाति ॥ पञ्च वायुदेवत्यानि य- 
जूंषि । प्राणो वै वायुवौयुमेवा्मन्नेतदधातीति (<, २ ३, २, ) 
श्चतेः॥ हे इष्टके ! त्वं मे मम प्राणं प्राणरूपं वायुं पाहि पार्य ॥ 
पवमपानं मम पाहि । व्यानं वायुश्च मे मम पाहि) उव्यां विस्ती- 
णेया दृष्टया मे चश्चुर्विभाहि विष्येषेण प्रकाश्य दश्षनसमर्थं कुर्वि 
व्यथः । मम श्रोत्र कणैन्द्रियं इखोकय सङ्गात शक्तं कुरू । दरो 
सङ्घाते ( धातुऽ४,३) बहुराब्दश्चरवणसमथं कुर्वित्यर्थः ॥ का० 
( १७ ८, २९ ) अपः पिन्वेत्यपस्याः । पञ्चमन्ञेरपस्यासंज्ञा इष्टका 
उपदधाति ॥ अब्देवत्यानि पञ्च यजूंषि । हे इष्टके ! त्वमपो जखानि 
पिन्व सिञ्च पिन्वरतिः सेचनार्थः । ओषधघौर्जन्व प्रीणय जिन्वतिः 
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प्रीतिकर्मा । द्विषान्मवुष्यश्ीसीरमव रश्च । चतुष्पात् पश्युरारीरं 
पाहि पाख्य । दिवो दयुलोकादुब्ष्टिमेरय आ समन्तात् प्रवत्तेय ॥<८॥ 

स्रधा वय॑ः प्रजाप॑तिषकन्दः ष्न्न चयो मन्दं 
छन्द्ः । चिष्टुम्मो वयाऽपिर्धानिद्छन्द्ः । विद्वकया- 
वयः परय छी छन्दः । वस्नो वथो विष्टं छन्द॑ः । च्- 

ष्णिवेयो भिरं छन्द; । पुरस्थो वथ॑स्वन्द्रं छन्दः | 
घ्याघ्रो वथोऽनाधुष्टं छन्द॑ः । लिष्ण्टो वर्थदशदिर्कछ- 
न्दुः । पष्ठब्राड़यों व॒द्ली छन्द॑ः । उद्वा वर्यः कङकुपच- 
न्दः । कष्मो वथः सतोदहती छन्द; ॥ ९ 

अनड्ान् वय॑ः पडङ्किलदछन्द॑ः । येदुवेखः जगंनी- 

छन्द; 1 ज्यविवेयस्विष्डुपकछन्दंः । दित्यवाडय विराट् 
छन्दः । पश्चाञ्वियोः गाययी छन्द॑ः । िवत्सो वयं 
उष्णिक् छन्दः । तुथ वाड्येऽनुष्डुपष् छन्द॑ः । लकं षण 
खिद्रं एणाथों सीद ध्वा त्वम् | इन्ढ्ाप्री त्वा वृह्टस्प- 
तिर स्मिन् योनावसीषदनम् । ता अस्य शूद॑दोहसः सो- 
९४ श्रीणन्ति पद्यः | जन्धन् देवानं विशश्चिष्वा- 

` रोचने दिव॑ः | इन्दं विवा अवीष्रधन् सद्यद्र वर्यचसं 
गिरः।रथीतंम रथीनां बाजाना सत्पतिस्पिंम्।।*० 

वयस्या उपदधाति । अत्र श्चत्युक्तं निदानम् । प्रजापते- 
विंशस्तात्पश्षव उदक्रामन् छन्दांसि भूत्वा तान् मायत्री 
भूत्वा वयसाम्रोखजापतिः । मूषौवयः प्रजापततशच्छन्द; 
चतुभिमेनत्रैगायजीरूपः प्रजापतिः करप्यते । मुधा प्रजापतिः 
प्राधान्यात् । वयः शरीरावस्था । प्रजापतिः स्वयमभव छन्दः । 
क्षत्रं वयः । प्रजापति क्षद्रम्बयोऽभवत् । मयन्दच्छन्द्ः अनि- 
रुक्तत्वात् परजापतिः । मयं सुखं ददातीति मयन्द्ः | पिम्भो 

९१ 
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वयः । परजापतिविष्टम्भः । स हीदं स्वं वरिष्टभ्नोति । अधिपतिं 
इन्दः ! प्रजापतिवा अधिपतिः । विरवकमी वयः ! प्रजापति ` 
वै विश्वकर्मा । परमेष्ठी छन्दः । आपो वै प्राजपतिः परमेष्ठी । 
अयमष्वयवो गायत्रीरूपः प्रजापतिः पश्चदरवश्ष्यमाणान्पश्चू- 
नयृह्ठाति। वयसा वयोऽबरस्थया जरया । अस्पाजजीणेम्पशं वयसा- 
र इति श्रुतिः वस्तो वयां विवरच्छन्दः । वस्तः पृञ्चुः विवल- 
च्छन्दोरूपमाभित्योद्क्रामत् । तं भजापतिगौयत्रीरूपो वयसा- 
प्नोत् । एकपदा वे विवलच्छन्दः । तद्विधं वरघुत्छरष्म् । 
पुरुषसम्बन्धि हि तच्छन्द्ः । एवघुत्तरेष्वपि मन्त्रेषु योज्यम् । घ- 
ष्णिवेयो विज्ञाकच्छन्दः। दष्णिम्मेषं वयसाविवम् । विशालं दि 
पदाछन्द् आप्नोति। पुरुषो वयस्तन्द्रच्छन्दः । तन्द्रच्छन्द्ः । प- 
द्धिः ¦ व्याघो वयोऽनधरष्टं च्छन्दः विराड् ब( । अनाधृष्ट च्छन्दः । 
सिंहो बयः छदिर्छन्दः । अतिच्छन्दा वै छदिश्छन्दः । अथातो 
निरुक्तानेव पञश्चाननेरूक्तानि च्छन्दांस्यभिदधाति । पृष्ठवाड्त्रय 
इत्यादि दश्च निगदव्याख्याताः ॥ ९॥ १० ॥ 

का० ( १७१ < २२ } वयस्याः प्रश्चानूकान्तेषु सुद्धा वय इति 
प्तमन्ञ चतस घुर्स्ताव् } दद्धणासस्प्रास्चमष्वनुकान्तचु पञ्च 

प पूत तु चता वयरस्पासक्ञका इष््का उपदट्वात्यकचादश्चात 

मन््ैरित्यथः ॥ पकोनविश्ातियंजूषि लिज्ञोक्तदेवतानि । वयभा 
 हदोपतमन्नर्पयया रणकः | अञ शत्सु नदानसम् पुरा सष 

वतः व्रजपतन्वङ्कुखात् सक्र्त साः परावरशछन्दोरूपमास्थाय 

¶नरगचर्छन् ततः धरजापातरसप गायञ्वा{दिच्छन्द्ार्प स्वाञ्त्य पटु 

सस्बन्धन्या तचद्धयाऽवस्थया तान् पद्यूनाप्रत् तद्ामध्ायक्छा 

मन्ना: । व्रजपिता्दसख्रस्तात् पद्व उद्क्ामरडछन्दारसि भूत्वा तान् 

गायतीछन्दो भूत्वा वयमप्रोदित्ि ( <, २, २, ९.) श्रुतेः । तल्ादौ 
. चलुभिमन्तरः ्रजापततेर्ावयवात्मकं गायजीरूपं परिकरप्यते । मृद्धं 
्रवाचः व्रजापातरछन्द्ा भायजारूपा भृत्वा वय {वभाक्तञ्यलत्यय्ः 
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वयसा त्वा पदुनाप्नोदिति शेषः । वदूपां त्वाभिष्टके उपद्ध्रामीति 
सर्वत्र हषः! अनेन मन्बेण प्रजापतेद्वाववयवौ कास्पितौ । प्रजाप- 
तिरवे मूद्धा सर वयोऽभवत् पलापतिद्छम्द् इति प्रजापतिरेव छन्दो 
ऽमवादेति ( ८, २, ३, १०) श्रुतेः ॥ क्षतात्ायत इति क्षत्रं तास 
वयः हारी शवस्था प्रजापतिरभवत् मयं सुखं ददातीति मयन्दम- 
निरुक्तं छन्दोऽभवत् 1 श्चल्जं वय इति प्रजापतिर्वै क्षत्ज स तरयो 
रभवन्मयन्दं छन्द इति । यदधः अनखक्त तन्मयन्द्मनिरूक्तो वे प्रजाः 
पातः प्रजापतिरेव छन्दोऽमवदिति (८, २, ३, ११ ) श्रुतेः ॥ अश्धे- 
पतिः अधिक पाकः विष्ठभ्नोति जगत् स्तस्मयतीति विष्टम्भः 
इृटदाः प्रजःपत्तिः वयसवत्पश्युवयोऽवस्थावान् छन्दश्चामवत् । प्रजा- 
पतिव विष्टम्भः स वयो ऽमवदधिपतिदरछन्द इति प्रजापतिकवा अधि- 
पतिः प्रजाएतिरेव छन्दाऽमकदिति [ १२] श्रुतेः ॥ परमे पदे तिष्ठ- 
तीति परमौ विद्वकमो सर्वस्रषठ प्रजापतिवयद्छन्दश्चामवत् । 
प्रजापक्तितरै विद्रवक्म स वयोऽमवद् परमेष्टी छन्द इत्यापो ते प्रजा- 
पतिः परमेष्ठी ताहि परमे स्थने तिष्ठन्त प्रजापत्तिरेव परमेष्ठी 
छन्द्ाऽसचदिति ( १३ ) श्रुतेः ॥ एवं प्रतिमन्त्रं द्ौ-द्वाववयवावित्य- 
ष्टावयवः प्रजापतिगेयश्चीरूपः परिकदिपतः तथा चाष्टसस्योपेत- 
त्वात सवेच्छन्दः प्रकृतिभूतं गाय्ी छन्दो भूत्वा वसा तृतीयाया 
दुक् वयोऽवस्थया वश्ष्यमाणान् पञ्चदश पद्न् प्रजापतिसगह्णात् । 
तानि चा एतानि चत्वारि कव्याण्सि चत्वारि छन्दासि तदाच. 
छाक्चरा गायव्येषा वे सखा गायत्री या तद्भूत्वा मरजापतिरेतान् पशून् 
वयसापभ्रोदिति (८, २, ३, १४ ) श्रुतेः ॥ वस्तः अजः । दितीयैकवच- 
नस्य सुपां स्विति सु आदेशः । वय इति तृतीयाद्दु् । विवरं वि. 
विधं वरुतृ छन्दः पएकपदाख्यं छन्दो भूत्वोतक्रान्तं वस्तं पशुं 
वयसा तत्तद्धयोऽवस्थया जग्राह । एवम्मुत्तरमन्ष्वपि विभक्तिप- 
रिणामं कत्वा तत्तच्छन्दोरूपमास्थाय प्रजापत्तिस्तच्दयसा त त 
पदं गृहीतवान्ििति योज्यम् विद्ेषस्तु वक्ष्यते । वस्तो वय इति 
धस्त चयसाप्रोद्धिवलं छन्द इत्येकपदा विवलं छन्द पकपदाहभू- 
त्वाजा उच्चक्रमुरिति (<, २ ४, १ , श्रुतेः ॥ विशालं द्विपदागायन्री- 
रूय छन्दो भूत्वा छष्णिं सेचनसम्थं मेषे वयसा जग्राह । इ्लार्ण ठय- 
सापोद्धिशाटं छन्दः इति । द्विपदा च विश्यारं छन्द् द्विपदा ह भूत्वा 
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घय उच्यक्रसुरिति (८, २, ४, २) श्चुतः ॥ तन्द्र पङ्कच्छन्दो भूत्वो- 
सन्नान्तं पुरुषं पशु वयसाप्रोत् । पुरुषं वयसाश्रोत्तन्द्रं छन्द दाते 
पङ्क दन्द्रं छन्दः पङ्क भूत्वा पुरुषा उच्चक्रमुरिति ( < २, 
) श्चुतः ॥ अनाध्ुष्ट वयादरूखन्दा भृत्वातुक्छान्त व्याघ्र प्च वयस्ता- 

प्रहत । व्याघ्रं वयल्रोदनाधुषं छल्द् इति विराड् वा अनाधुष्ं छ- 
न्दऽन्न वे वेराडन्नमनाच्यु विराड् भृत्वा व्याच उच्च०( ४) छा. 

द्यतीति छदिरतिच्छन्दाः छन्दो भूत्वोतक्रान्तं सिहं पश्च वयसा- 
प्रहीत् । सिह वयसापोच्छदिरछन्द् इत्यातिच्छन्दा वे छदिश्छ- 
न्दः सा हि स्वोणि छन्दासि छदयत्यतिच्छन्दा ह भृत्वा 
सि हा उच्चऽ (५) ॥ अथातो निरुक्तानेदव पशुन्निरुकानि छन्दा- 
ष्श्स्थुपदधातीति (५) श्रुवेः स्पष्टानि छन्दासि दशोच्यन्ते । पष्ठ 
पृष्ठभागे बह तीति प्रष्ठवारू पञ्चवषेः पश्युः श्रहती छन्दो भूत्वोत्क्रान्तं 
पष्ठवाहं णड वयसाश्रहीत् । पष्ठवाहं वयसा्ोद् बहतीच्छन्द् इति 
खहसी ह भूत्वा पषठवाह उच्च० (६) ॥ उषा सेचनरूमथेः पद्यः 
आचन्ताकष्टाक्षसे पादौ मध्यमो दाददाक्षरः सा ककुप् कङुपंडन्दो 
भूत्वोत्क्रान्तचुक्षाणं पश्च वथसाघ्रह्यीत् । उश्चाणं बयसापोत्कङ्कप्- 
छन्द् इति कङ्कवब्भूत्वोक्ाण उच्छ० (७) ॥ ऋषभः सेचनसमर्थो- 
नड्वान् । द्ादशक्चरत्रेपादा सतोच्हती सा मूत्वोतूक्रान्तसुषमं 
वयसाग्रह्मीत् ¦ ऋषभं चयसाप्रोत्छवोदहती छन्द इति सतोबृहती 
भूत्वपमा उच्च (८ )॥९॥ 

अनः शक्टं घदतीत्यनङ्वान् वटीवदंः पङ्क्तेरछन्दो भूत्वोत् 
ऋन्तमनङ्बाहं पशुं वथसाच्रडीत् । अनड्वाहं वयसाप्नोत् पङ्क 
रंछन्द ईति पङ्क भूत्वानड्वाह उञ्च०(र )॥ धनुः नवप्रसूता 

सवत्सा गौः जगती छन्दो गप्वोतक्रन्तां धे वयसाग्रहीत् । धे 
ययसाप्नोज्ञगतीं छन्दं इति अगती ह भूत्वा धेनव उच्च० ( ९० } ॥ 
षण्मासात्मकः कारोऽविः तिश ५वग्रोऽस्य उयविः अष्ादशमासः प- 
दुः अिष्टुपछन्दो भूत्वोतुक्रान्तं च्यवि पश्यं वयसाप्रहीत् ! उयर्व 
चयसाप्नोश्चिष्टुप् छन्द इति अिष्टुय ह भूत्धा ययय उश्च० [ १९|॥ 

 दोऽ्यखण्डने क्तिनप्रत्ययः दिति खण्डनमर्हति दित्यं धान्यं बह- 
ति दिव्यवाद् यद्धा द्विवषेः पह्युर्दित्यचषदट् चिसदछन्दौो भूत्वोत्कान्तं 
दित्यवाहं पशु वसाप्रहयेत् द्देव्यवादहं वयसाप्नोद्धेयार् छन्द इति 



चतु शोऽध्यायः । १४ । कण्डिका । ११। ७२५ 

विराड् भूत्वा दित्यवाह उच्च०(१रापञ्चाविः प्ञ्चाव्रथो यस्यसःसा 
धद्धिवधः पड्युः गायत्री भूत्वोत्क्रान्तं पञ्चावि पद्युमग्रहीत् । पञ्चा 
वि वयसराप्नाद्गायन्नी छन्द इति गायश्ी ह भूत्वा पञ्चावय उच्चर 
( १३ ) जिचत्सः जयो वत्साः वत्सराः यस्य सः जिवत्सः पद्यः 
उष्णम् छन्दो भूत्वातुक्रान्तं चिवत्षं जभ्राह् । भिवत्सं वयसाधा- 
दुष्णिक् छन्द इत्युष्णम् इह भृत्वा त्रिवत्ता उच्च० ( १४) 
तुर्यवाट् तुयं चतुध वषं वहतीति चतुवेषैः पश्युः अचुष्टुप् छन्दो 
भूत्योत्करान्तं तुयेवाहं पश्यं प्रजापतिवेयसा्रद्धत् । तुयेवाहं वयसा- 
प्नोद जुष्टुप् छन्द इव्यजुष्टुव् ह भूत्वा तुर्यवाह उच्चक्रमुरिति ( <, 
२, ४, १५) श्रुतेः ॥ प्व श्ुत्यचुखारेण मन्वा व्याख्याताः ॥ काण 
( ९७, € २४) दक्षिणश्रोणेराधे सोकम्पृणा वपृदवत् दक्षिणश्नरो- 
णिमारभ्य कोकञ्पृणा उपदधाति ( १२, ५७-५५-५६ ) पुरीषनि- 
वापः सक्तचौपस्थानं चेति सचाथेः ॥ इति द्वितीया चितिः 
सम्पूणौ ॥ १० ॥ 

न्द्वाग्नी अनव्यथमानाभिष्टकां दष्ण्टतं थुवम्। 

| पृष्ठेन द्यावापृथिवी अन्तरिक्षञ्च विर्वाधसे ॥ ११॥ 
(भा क क 

तृतीयां चित्तिमिद्राभ्रो विह्वकमां नापश्यत् । तत्र स्वयपात् 
ण्णा परथमा । इद्रा्री अव्यथमानाम् । अदुष्टुष् । पूर्वाऽ्दधैच पे 
स्राग्न उत्तरः स्वयमातृण्णायाः । तत्रोत्तसोऽदधचैः पूर्व व्याख्या 
यते । तत्र विषाधत इति पुरुषव्यत्यथः | येय पृष्ट ्वापुथिषीं 
अन्तारकषश्च विबाधते अभिमवति । तामिद्राग्नी अग्यथमानाम् 
अचलन्तीयिषटकां ह तां दृदीङ्कर तम् युवं युवाम् ॥ ११॥ 

अथ तृताया चतः । एन्द्रास्ी {विर्दवकमा स तन्पन्त्राणाख्चाषः। 

का० [ १९७, <, २५ ] तृतीयाया स्दयमातृण्णाभेन्द्राण्नी इति म- 
ध्ये । तृतीयायां चिताघात्मनो मध्य स्वयमातृण्णामुपदधाति ॥ अतु 
ष्टुप पूदौऽधनचे इन्द्राफनिदेवत्यःउचरः स्वयमावृण्णादेवतः। हे इन्द्रा- 
श्ना युव युचामन्यथमानासचरन्ता भङ्यहतापष्क स्वयमातृण्णाः 

स्या रदद्ुस्तम् ¦ सवामनद्ङ्धा प्रत्युक्ता ईष्क्ामाह् । ह स्वयम 



यतुदेरोऽध्याथः। १४ । कण्डिका । १५। ७२.७ 

पश्च दिर्या उपदधाति । वायुरपश्यत् राद्यसीति परतिम- 
स्त्रम् ॥ १३॥ 

का० { १७, <, २६ ) अनूकषु पञ्च दिश्या वेश्वदेवावद्वुक्यसी- 
तिं प्रतिमन्त्रम् । वेश्वदेवीवदिति प्रतिरिश्चं रेतःसिग्वेकायामनूके- 
षु पञ्च दिषष्यासक्षका इष्टका उपदधाति पञ्चमीं दक्षिणामुत्तरेणेति 
सृत्राथः ॥ दि करब्दोपेतत्वान्मन््राणां दिश्या इष्टकाः । दिग्दव- 
त्यानि पञ्च यजूषि । हे इष्टके ! त्वं राज्ञी रजमाना शती प्राची दि. 
क् पूवां दिग्भवसि गायक्रीरूपासि । विराट् विविधं राजमाना दक्षि- 

$" 

णा दिक् असि [तरष्टबरपसि ॥ सश्राट् सस्यन्राजमाना प्रतीची दि- 
कं जगत्यासे ॥ स्वराट् परनिरपेश्च स्वयमेव राजमाना सती उदी- 
ची दिमनुष्टुबसति । अधिकं पातीस्यधिपत्नी बृहती प्रोढोध्वी दिक् 

पङ्किरसि ॥ दिक्छन्दोरूपा क्ता त्वां सादयामीति सवत्र शेषः छन्दा 
सिषे दिशो गायत्री वे प्राची दिक् चिष्टुब्दृक्षिणा जगती प्रती- 
च्य युष्टुवुदौची पङ्करूभ्वति श्रुतेः (< ३» १ ९४) ॥ १३॥ 

4 | 

विहवकम।( त्वा साद्यत्वन्तररि्स्प पे उयोति- 
ष्मतीभ् ॥ विद्वस्मे प्राणायापानाय व्यानाय विद्धं 
स्योतिधेच्छ । कायुषेऽधिंपरिस्तयां देवलयाद्धिरस्वद्- 
श्रवा सीद् ॥ १४॥ 
विरवज्यातिषरुपदधाति । विश्वकथा त्वा वायुदूत्रत्या। १४ 

५१ $ 

का० ( १७, ९; ३ ) विदवकमति बिश्वज्योतिषमुपरि पूर्वस्याः 
प्रथमो पहिताया विदवर्ज्योतिष उपरि विर्वल्योतिषमिषटकामप- 
दधाति ॥ वायुदेवत्यं राकसीच्छन्दस्कं यजुः हे इष्टके ! ज्योति. 
ष्मरतीं वायुरूपं त्वां चिद्वकमरान्तारेश्चस्य पठे स्वां सादयतु । अ- 
स्तारेक्षस्य पृष्ठे ह्यय ज्यातिष्मान् वायुरिति (८, ३, २, २ श्रुतेः ॥ 
किञ्च सवप्राणादिलामाय त्वं सवं ज्योतियेच्छ प्रयच्छ । वायु 
तचाधपातेः तया देवतया श्वा सती सीद् अङ्धिरसां चिताविवं ॥१४। 

नभश्च नमस्यदच वाविक्रावतू अभरेर॑न्तःर्रेषो- 
16 कटवा अाडष्डिथचा कर्वन्लासाप ओषधयः क- 



७२८ मन्भाष्य-वेददीपसखदहितः शुक्कयज्ञुःसंहिवा। 

लवन्तामग्रथः प्रथङ्मय ज्येश््याय सन्ताः | ये अग्र्यः 

समनसोऽन्तरा द्यावाप्रथिवी दम शाषिकाचतू अशि- 

कर्यमाना इन्द्र॑मिव देवा अधि संविंदान्तु तथां देव- 
तयाङ्धिरस्वद्श्चव सादनम् ॥ १५ ॥ 

इवरचोजेश्चं चारदाच्तु अग्रेरन्लःदलेषोऽपि कस्प- 
ला द्यावाप्रथिवी कुत्पन्तामाप ओषधयः कर्ट्पन्ता- 
सग्रथः पृथङ्मम ज्येष्टयाय सत्ताः ये अद्रयः समन- 
सोऽन्तरा व्यावाप्रशिवी इमे चारदष्व्् अभिकल्पथा- 
ना इन्द्रमिव देका अभिसंविक्ान्तु त्था टेवतषाङ्खिर- 
खद्ध्रु वे सीदतम् ॥ ९६ ॥ 

ऋटुतस्या । नभस्यदवत्या । १५ ॥ १६ ॥ 

का ( ९७, ९, ४ ) ऋतव्ये नमश्च नमस्यश्चति । पर्वर्तव्ययो- 
 रूपरि दे ऋतव्ये उपद् धाति ॥ ऋतु कत्यभुत्छतिच्छन्द स्कं यज्चुः । 
नभः श्रावणः नमस्यो भाद्रपद्: । शेषं व्याख्यातम् ( १३, अ० २५ 
कऽ )॥ १५॥ 

_ का ( १७, ९, ५ ) दषश्चोजश्चत्यपरे अप्र ऋतव्ये पूवेयोरू- 
परि दधाति । ऋतव्यस्रुतृङृतियज्ञुः । इषः आश्विनः ऊजः कान्ति 
कः शरद् वयवौ । शिष्टं भक्तम् ( १२, अ० २५ क० ) १६॥ 

आयुंमं पाहि । प्रण में पादि । अपान मे पाहि। 
व्यानं मनं पाहि । च्च पाहि । ओच्च म पादि। 
वाचं मे पिन्व । मने। म जिन्व । आत्मनं मे पाहि 
ज्थोतिमं यच्छ ॥ १७॥ 

दश प्राणभृतः । आयुमर पाहि गोपाय ) वाचं मे पिन्व। 
 अयालक्षणां वाचमे मम पिन्व संच । कमेः पूरय । मनाम 
जिन्व । जिन्वतिः प्रीतिकर्मा । अयोतिमे यच्छ देहि । ु खबो- 



चतुर्दशोऽध्यायः । १४। कण्डिका । १८ ७२९. 

का०[ १७, ९ ६ ] पूवां प्राणभृतो दशायुमे इति परतिमन्ब 
म्। आत्मनः पूवेमाग पाणभत्सक्षा दशेष्टका उपदधातीति सुखाः 
थेः ॥ दश्च यज्जूषि लिङ्घोक्तदेवत्यानि 1 हे दृष्टके ! मे समायुः व्व 
पाहि रक्ष एवं प्राणमपानं व्यानं चश्ुः श्रो्ंमे रश्म वाचं पिन्व- 
सिञ्च कानः पूरय मे मनो जिन्व प्रीणय ममात्मान जीवं पाहि मः 
ह्यं ज्योतिस्तेजो यच्छ ॥ १७ ॥ 

माछन्द्ः। प्रमा छन्दः | प्रतिभा छन्दः । गस्छीव- 
यदछन्द्ः । पङ्किदछन्दं; । उष्णिक् छन्दः । बहती 
छन्द; । अनुष्टुप् छन्दः । विराट् छन्दः । गायन्नी छ- 
न्दः । िष्डुष् ऊर्दः । जभती छन्दः ॥ १८ ॥ 

ष्रूनिरच्छन्दस्या उपदधाति । मा छन्दः । अयं छको 
मितइ्वमा छन्दः छादनात् । भरमा छन्दः । अन्तरेक्षरोक्षे 
वै प्रमा । अन्तारे्षछोकः अस्पाह्टोकात्थमितं इव इश्यते परतिमा 

र, (4 [क [क ५ १५ (~ [9 

छन्दः । द्याः प्रतिमा सा ह अन्तारकश्रखाक प्रातयिता । अश्च 

वयः छन्दः अन्नपरस्रीवयः । यदेभ्यो छोकेभ्य आहुतिपरिणाम- 
भरूतमन्नं स्वति तदक्तीवयः । परतां निरुक्तानि छन्दांसि पड्कि- 
प्रभृतीनि ॥ १८ ॥ 

का० [ २७९, ८ ] छन्दस्या दादश्-दादश्चाप्ययेषु भा छन्द 
दति । अप्ययेषु पक्षपुच्छात्मसम्धिषु जिषु उाहच-द्ादरा छन्दस्या- 
संञा इष्टका उपदधातीति सुराः ॥ षरूतरिहा्यज्ञषि लिद्गाक्तदे व- 
त्यानि । मीयत इति मा मितद्छादनाच्छन्दोष्ये खोकः हे इष्टके ! 

* [क 4 क ध ४ # ५, भ [8 र क त्व तद्रूपास । अयव रोको माय रोको भित इ्वति [८३३ 
५ | श्रुतेः अस्माहटोकःत् प्रमीयत इति प्रमान्तरिश्चखोकरूपासि । 
अन्तरिक्षलोको वै प्रमान्तरिक्चखोको द्यस्माल्छोकात् भमित इवेति 
(८ ३, ३,५) शचुतेः ॥ प्रतिमा यौः सा ह्यन्तरिक्षे ऋतिपिता। 
असौ वै रोकः प्रतितरैष छान्वरिश्चरोकषे प्रतिभित इवेति ( ८, ३, ३, 
५ ) श्चतेः ॥ असखीवयः अस्यते शिष्यत इत्यसि असि पतनश्शीदधं 
वयो ऽन्न यस्मास्दसलिवयः दीघाीरक्मस्टसः अस्नीचयः लोष्कश्रयमप 



७२३० सन्धरभाष्य-ददीपसंहिता शुद्कबकज्ञैःसहिता , 

छादनाच्छन्दस्तद्रपाक्ते । थदेषु लोकेष्वन्नं तदश्नीवयोडऽथों यदेभ्यो 
खोकेभ्यो ऽन्न स्वति तंर्दैस्लीवय इर्ति { <, ३, ३, ५) श्चतेः॥ इतः 
स्पष्ठान्येव छन्दांसि पङ्कवादीन्यष्नौ अथो निंरुक्तान्येव छन्दाष्टस्यु 
पदधातीक्ति ( < ३, ३, ५ ) श्तेः ॥ इष्टके ! त्वं पङ्क्त्युष्णिगद्ह- 
त्ययुष्टुबावियड्गायन्ीजिष्टुम्जगवीच्छैन्दोरूपासीत्यथः ॥ १८ ॥ 

पथिदी छन्दः । अन्तरिक्षं छन्दः । व्यौच्छन्द्ः | 
खमार्छन्द्ः | सक्चषत्राणि छन्दः । वाक छन्दः | मन- 
दन्दः । कृषिचुछरन्दः । हिरण्यं छन्द; गोच्छन्दः । 
अजा छन्द्; | अश्वश्छन्द॑ः ।॥ १९ । 

पृथिवी छन्द इति । यान्येतदहेवत्यानि छन्दा तान्यु- 
पदाति । छादयन्तीति छन्दस्युच्यन्ते ॥ १९ ॥ 

पृथिञ्यादिदेवत्यानि यानि छन्दांसि तद्यानि । समाः सर्व- 
-स्छराः शपष्टमन्थत् । यान्येतद्ेवत्यानि छन्दाग्सि तान्येवैतद्पद- 
धातीति (८, ३, ३, ६ ) श्तेः ॥ २९ ॥ 

व्र्टैवतां । वातो देवता । सस्य देवता । चन्द्र 
मां देवतां । बक्चवो देवता । र्द्रा देवतं | यदित्था 
देयता ¦ श्रुते देवतां । विच्छ देशा दवतां । बदस्पतिं 
दवतां । इन्द्रो देवतां । वर्णो देवता ॥ २०८॥ 

अधिर्देबता बातो देषतेत्येता बे छन्दांसिता अपि ज- 
द्यन्ति ॥ २० ॥ । 

इष्टके ! त्वमग्न्यादिदेवतारूपासि तासुपद् धामाति स्वै रोषः। 
अग्न्यादीनां देवतास्व प्रसिद्धम् । अश्चिर्देवता वातो देवतत्येतावै 
देवताइछन्दा सि तान्येवेतदुपधातीति ( <, ३, ३, ६ ) श्रुतेः ॥२०॥ 

 मूधासि राडघ्ुवासि घरूणा चन्याकि धरणी । 
आयुषे त्वा वचसे त्वा क्ष्ये त्वा क्षमय स्वा ॥२१॥ 

तुद बाखाखलया उपद्धाते द्राभ्पामनुष्ट्प्पराष्णग्म्रा 



तुदं दो ऽध्यायः } १४। कण्डिका ¡ २१। ७२१ 

य मू । मृद्धाि राट् । मद्रासि शिरोभूतासि राट् । राजु दीप्तौ 
दीक्चा चासि। घ्ुवा स्थिरास्सि। धरूणा च धारयित च पन्ये 

 धारयेत्री असि । षरणी । धरणी च विधरणी । मयादाभूता 
। एवन्विखाकर्रस्तवः किष गामिष्टकानाम् । आयुषे त्वाव- 

चसेचखाटृष्यै खाक्षाय त्वरा उपदधामीत्नि शेषः । एतासां 
चतष्मा वाङ्खस्यान। मन्त्रस्तवः ॥ २९१ ॥ 

का०( १७, ९, १०-१३ ) बारुखिध्याः सक्त पुरस्तात् प्राण- 
भ्रुद्धयो वापस इादश्तय्येऽपरयास्तु परध्रोसि रडति परतिमन्भ्रम्। 
प्रागुक्तदशम्राणशुद्ख्वः पूव अपयावा प्त वारख्खिध्यासक्ञा इष्टका 
उपष्टधाति सूधौसीत्यादिलघ्तमन््ः । तुरिहेषे। अपराः खत का 
ख खिल्यास्तु इष्ट द.च्छन्दस्याभ्या.ऽपरा पकोपधेयाः यन्कीति सप्त 
मन्रैः । वारूषच्रेणापि लिखाः अभिन्ना इति वारकलसिल्याः प्राणा 
स्ते च चतुरश्च सप्त पुरो रस्त बाह शिरो ग्रीवा नाभेरूष्बैभाग- 
श्यति ऊरू जानुनी पादौ नाभेरधोभागश्ेति सप्र पश्चादधोभगे 
एतेष्वङ्गघु प्राणानां विदययखानत्वात्तानेवोपद्घाति । तथा च श्रतिः 
(<, ३,४)१५४,५) | प्राणावै वालखिव्याः भराणानेवेतदषपदधाति 
ता यद्वारुखिट्या नाम यद्वा उर्वरयोरसमस्मभिश्नं भवतति चिल इति 
वे तदाचक्षवे बारमाकादुं हेमे प्राणा असम्मिन्नास्ते यद्वालमाता- 
दसम्मिन्नारतस्माद्वारुखिख्याः ॥ ९ ॥ सक्त वां इमे पुरस्तात् प्राणा- 
श्चत्वारि दोबोषहवाणि क्षियो रीवा यदूरष्वे नाभस्तत्स्तममद्धेऽङ्के 
हि प्राणाः ॥ ४ ॥ सस्र वा इमे पञ्चात् प्राणाश्चत्वायुवष्ठीवानि दै मर 
तिष्ठ यदवाङ्नाभस्वत्खक्तममङ्गण्ड्धे हि प्राणा पतव सक्त पश्चास्ा- 
णास्तानसिमन्नेतद्धात्तति ॥ ५ ॥ इति सूच्ाथैः ॥ मृधो अद्ष्डुप् 
यन्न प्रसेष्णक्छ् । ऋष्टये चतुदश यजु वारखिस्यदेवत्यान्। 
हे इणटके ! त्वं मधा मृधेषदुततमा राद राजमान खासि । हे शकते 
ल्व धुका स्थि चरणा धारणहेर्तुञ्ासि + हे इष्टके ! त्वं 

श्वर धारणे कुवैती धरणी भूधिरूपा चासि । एदधिष्टकाञयस्य 
धिरः करूपत्वम् । तदुक्त श्रुत्या (८ ३, ४, ८ ) मधाोसि सडितीमं 
खोकमरोहन् भुवाक्षि घर्मेत्यन्तरिष्छरोष्ठं चभ्योक्ि धरणीत्य् 
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लोकनिति ॥ आयुषे त्वा आयुकृद्धयय त्वाञ्ुपदधाननि । वचसे का- 
न्त्यै स्वाञ्ुपदधामि । कृष्य शास्यनिष्यचये तवासुर । क्षेमाय स- 

स्पादितध्रलरश्चणाय त्वाञु> । इष्टकाचतुष्टयस्य पश्युसंस्तवः आयुषे 
स्वा केसे त्वा कृष्यै त्वा द्येमाय त्वति चत्वास्थलुष्पादाः पशव 
दत्ते (८, ३, ४, < ) श्रतेः # २९॥ 

यन्श्वी राड्यन््यसि यश्बनी धकासि धरित्रीं । इषे 
त्वोजर्त्वारय्ये त्वा पो्वायत्वा | लोकं पण छिद्रं 
एणःथः सीदं धुका त्वमर् । इन्द्राग्नी त्वा बृहस्पतिर. 
स्मिन् योनावसीषद्न् । ता अस्य सूदं दोहः सोमं 
ञ्णिति पृश््मयः | जन्धन् देवानां विरोरित्रष्वारो- 
चमे दिवः । इन्द्रं विद्वां अवीघ्रुषन् समुद्र च्यचम- 
ङ्िरिः । रथीतम रथीनां वाजसा सतपर्तिप 
तम्र ॥ २२॥ 

परतोऽपि तिरुणां न्रुखेकप्रमृतिखोककंस्तवः ! यन्त्री रा- 
टू । यमनी दीप्र चाक्षि । यन्त्री असि । यमनी धुषा असि, 

^~ ९ ध = = = धरित्री । पशतेस्तवः पूतरेवत् । शवे तोर त्वा रय्यै ता पोषाय 
स्वा रोकन्ता इन्दरभिति व्याख्यातम् ॥ २२ ॥ 

हे इष्टके ! त्वं यन्घी नियतपेता साद् राजमाना चाकि! तथा 
यन्त्री स्वयमपि सती यमसौ स्घंषां नियमकारेण्यासति । चवा 
स्थिरा सती धरित्री भूपरिरूपा चासि । तिसृणां जिलोकसंस्तवः 
यन्त्री राडित्यमुं लोकससेहन् यन्त्यास्चि यमनीत्यन्वरिष्रखोकं श्रवा- 
सि धरिर्जातीम सोकामेति (<) ३, ४५, १८ ) श्रतेः ॥ इके ! इषे- 
ऽश्नाय त्वा्युपद् चाभि । उजं बलाय त्वाु० । रय्यै घनाय त्वामु° ! 
पोषाय धनपुष्टचे त्वासु० । इषे त्वो त्वां स्य्यै स्वा पोषाय स्वेति 
चतस्रश्चतुष्पाद्ाः पशव इति (<, ३, ४,.१० ) छतेश्चतदणं पश्चु- 

 , सस्ववः ॥ का० ( २७, ९, १५ ) उन्तरश्रोणेराधे कोकम्पुणाः पूर्व 
घत । उत्तरश्राभसरम्य प्रथना्यदवदुच् लखकमस्पुणा उपद्रधाते | 

त्तः फुराषानदवापपस्यान ॥ २२॥ 
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इति तृर्ताया चितिः। 
आह्ुस्विषन् । मान्तः पञ्चदर्ाः) व्योमा सप्तद 

चाः । धरुणं एकविष््वाः । प्रत्तिरदछादश्ाः । तपों 
नवदशः । जमीकव्त्तः संदिष्छ्डाः । वर्च दादिष््लः। 
सस्भणद्योदिष्डाः । योनिश्चतुर्विष्लः । गभः प- 
पञ्च विष्श्ध्राः । ओजंश्िणवः । करतुर काष्टाः । प्रति- 
छा च्रयस्तिशल्ः | वध्नस्यं विष्टपं चताश्िष््वाः । ना- 
कः; । षट्चिष््शाः | विवर्तोऽाचत्वारिष्ण्छाः । घञं 

 चतुष्टःमः ॥ २३ ॥ 

चतुथी खितिमृषयां पशयन् । आशुस्विददित्यष्टादरेष्टकाः 
परतिमन्त्रभुपदधाति । स्तोमसंख्योपलक्षितेमन्तरः स्तोानुपदधा- 
तीति श्चुतिः । प्रकटाथा मन्त्राः श्रुत्या च व्याख्याताः तथापि 
किञ्चित्कि्िदुच्यते । आश्चुः तरत् य एव त्रित स्तोमः सो 
ऽनेन मन्प्रेणोक्तः इत्येकं व्याख्यानम् । अथो वाधुवौ आशुः 
शघः त्रि्टत् त्रिलोकसञ्वारी । एवद्ुपरितनान्यपि व्याख्येया- 
मि । भान्तः पञ्चदशः । चन्द्रमा उच्यते | स हि भाति च पश्च- 
 दशाहान्या पूरयेते च अपक्षीयते च । व्योमा सक्ठदश्चः । संवत्सर 
उक्तः। स हि विविधमवति प्राणिनः सष्ठदशावयवथ । परण 
एकविंशः । आदित्यः स्तोमो वोच्यते । भरतिष्ठा वै परणः प- 
तिष्टेक्विंशः स्तोमः । आदित्या वा परति वा । मासादिभिः एक- 

 विंशावयवञ्च । परतः सवत्छरखूपाणि व्याख्यानि प्रतूतिः &- 
पत्सरः । स हि सवोणि भूतानि प्रतिरति भवद्धेयति । तपः । 
संवत्सरो हि सबोणि भूतानि तपति कीतोष्मवर्वेः । अभीव- 
त्तेः । संवत्सरो हि सर्वाणि बूतान्पभिवतेते । तेन हि अभि- 
एतेन ऋतुलिङ्गनि भूतेषु दृश्यन्ते । वचेः । संषत्छ॒रो हि सर्वँ 
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(अभ पाम्मूतानां बर्सितम इति श्रुतिः वुषन्ती मुदलोपं दशयति 
वर्चस्वी महाभाग्यवान् । सम्भरणः संवत्सरो हि सर्वाणि भू- 
तानि सम्भरति उत्पादयति । संहरति वा विनादयति । योः 
निः स्थानम् । गम्भः | संवत्सरः त्रयोदश्चमास इदोच्यते । स 
च गर्भो भूखा ऋतून्पविश्षति । कथं पुनस्योदक्षमासः ऋतृन्प- 

विश्यति । उच्यते । एकोनषण्मासाहोरतरे घन्द्रो द्रादक्षरारीन् बि- 
भ्रपति स चान्द्र ऋतुभवति । आ देत्यस्त्वेकषष्पासदिवसैः रा 
रिद्रयपति क्रामति स सौर ऋतुमेव तिति सौरेक्रतभिः सवसय 
भवति । ततश्ैकस्मिनृतो सौरचान्द्रौ ऋतुभवतः तिथिद्रयं च । 
एवं षडऋतुषु द्रादशचतिथयः परविशन्ति अपरेषु षटृस्वपरा द्रादक्ष 
अपरेषु पटूतिथयः । स एषोऽद्धतृतीयेषु संबत्रेषु चन्द्रो मा- 
सः प्रविश्यति । स एवाधिमासः स एव त्रयोदशो मासः सोरा- 
सतन्द्राभ्यां तिधिभ्यां भरविक्षति ! ओजः । अत्रापि पतुब्छोपः । 

ओजस्वी संवतसरो हि सदाणि भूतानि करोति इति शरुतिः । 
पतिष्ठधिष्ठानम् 1 बघ्नस्य विष्टपम् । स्वाराज्यं वै बघ्रस्य षि- 
पपर । स्वाराञ्यं स्वतन्त्रता । नाकः काम्यत इति कं सुखम् । 
तद्विपरीतमकं दुःखम् नास्त्यकमसुखमस्मिनिति नाकः । विव- 
रतः । विषिधं वसैन्ते तत्र गतानि भूतानीति विवत्तैः पितरया- 
णः । ध्र धारणम् । चतुष्टोमः चतुरुत्तरः स्तोमः चतुष्टोम उ- 
त्रपदरोपी समाप्तः ॥ २३ ॥ 
 का० (१७, १०, ७ ) उत्तरां पूवेयोराश्युखिद्ुदिति । पूवानू- 
 कान्तविहितयोदेश्षिणोत्तरयो्मध्ये उत्तरां जह्ामाजीभुदङ्मुख- 
उपदधातीति सुञजाथेः ॥ अस्यां काष्डिकायासष्टादश्च यजूषिच- 

 तणौ बध्यमोदिन्युपधाने विनियोगः प्रतूर्तिरित्यादीनां चतुर 
हाधपद्योपधने योगः 1 हे इष्टके | त्वं च क्रिबरत् स्तोमरूपा्ति 
साम्मामावृ्तिविशेषाः स्तोमाः तेषं विश्ेषणान्याद्ुरित्याद्यीनि ! 
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कीडशरसिशत् आद्युः अशु व्याप्तौ अद्यते व्याप्ोति स्वीन् स्तोमानि- 
त्यादयः । तद्रूपां त्वान्रुपदधामीति सव्र दषः । स्तोमायुपदधाति 
प्राणावेस्तोयाः प्राणाड बे बह्म ब्रह्मतरैतदुपदधातीति [ १, ४ 
१,३ | श्रुतः । यद्ध अश्युः अयुः जिघ्रत् चिष्ठु सोकेषु वतत 
इति चिवत् किप् । सवभूतव्यापङ्त्वाद्ह्ुकौयुस्वद्रूपासि । प्यवं 
शरुत्ययु्तारण खत दयाख्यायते । तथा च श्रुतिः(< ७, १,९) 
स पुरस्तादुपद् घात्यश्ुख्िच्रदिति य एव भिचत्स्तोमस्तथुपदधात 
तद्यत्तमादाश्ुरित्येष हि स्तोमानामादिष्ठेऽ्थो वायुवी अश्रु 
खिष्व् स पु ्चिषु खोकेषु वक्तते तदययत्तमाहश्चुरिव्येष हि सर्वषां 
भूतानामाश्चिष्ठो वायुंहे भूत्वा पुरस्तात्तस्था तदेव तद्पमुपद्- 
धातीति ॥ क्ा० ( १७, १०, ९ ) दक्षिणां दक्षिणयोभोन्तः पञ्चदश 
इति । दुक्षिणानूकान्तविहितयोरदेक्षिणो सरपद्ययोभध्ये मान्त इति 
मन्त्रेण दक्षिणां पदां प्रत्यङ्मुख उपदधातीति सूघ्ाथैः ॥ मान्तः 
वल्नङूपो यः पञ्चदशः स्तोमः यद्वा मान्तः चन्द्रः पञ्चदशाहानि 
पुथेमाणत्वात्पञ्चदश्चादहं क्षीयमाणत्वात् पञ्चदशः । भा कान्तिर- 
वान्तः स्वरूप यस्य तदूपासि । य पव पञ्चदश स्तोमस्तं तदुप 
द् धाति तद्यत्तमाह भन्तं इकति वरो वे मान्तो वज्ज: पञ्द्श्ये- 
ऽथो चन्द्रमा वै भान्तः पञ्चदशः सः पञ्चदशादान्यापूर्यते पञ्चद- 
दापक्षीयते तद्यत्तमाह भान्त शति भाति हि चन्द्रमाश्न्द्मादह 
भूत्वां दश्षिणतस्तस्थौ तदेव तदूपसुपदधातीति (< ४, १; १० ) 
श्रुतेः ॥ का० [ १७ १० १० ] शृष्चिणामुत्तस्योर्व्योमा सदश इति । 
उत्तरानुकान्तविहितयोदेक्षिणोतचरपद्ययोर्मध्ये दक्षिणां पद्य! व्योमे- 
ति प्रत्यङ्मुख उपदधातीति सूजाथः ॥ विविधमधतीति व्यामा 
प्रजापतिः सप्तदशः स्तोमः । संवत्सरो वा व्योमा सप्तदशः द्वा 
दश्चमासपञ्च तरूपसप्तदरावयवत्वात् तद्ूपासि । य पव सक्तदश्च 
स्तोमस्तं तदुपदधाति वद्यत्तमाष्ट व्योमेति प्रजापतिर्वै व्योमा प्र- 
जापतिः सप्दशोऽथो संधत्ससे बा व्योमा सप्तदरास्तस्य दादश 
मासाः पञ्चतेवस्तययत्तमाह व्योग्रेति व्योमा हि संवत्सरः संवत्खसे 
ह भूत्वोत्तरतस्तश्थो तदेव तद्पमुपद्धातीति (<, ३, १, १९ ) 
श्रुतेः ॥ का० ( १७, १०, < ) दृद्चिणापपरयोधेरुण पकवि"८श इति। 
अपसामूकान्तवविदितयोदंष्विणोस्चस्योमेध्ये दक्षिणां अङ्घामान्नीं घरण 
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इति दक्षिणामुख उपदधातीति सूत्राथः । धरणो धारकः प्रतिः 
छाभूत पएकविश्शः स्तोमः यद्वा धरण आदित्यः स एकावशावयव- 

त्वदिकविश्चः दादश मासाः पश्चत्तवः चया रोका आदित्य इत्य 

घयवास्तद्पासि । य प्वेकशव्ा स्तौमस्तं तदुपदधाति तद्य 
तमाह धरण इति प्रतिष्ठा वे धरुणः प्रतिष्ठिकविशाऽ्योऽसी वा 
आदित्यो घरण पक विश्लास्तस्य दादश मासाः पञ्तव शमे रोका 
असावेवाष्ित्यो घरण एकां शश्रास्तद्त्तमाह धरुण ईति यद् दयेवै- 
षो ऽस्तमेत्यथेद् सर्व धिवत आदित्यो ह भूत्वा पश्चाक्चस्थौ तदेव 
रूपपुपदधातीति (< ५१, १२) श्रुतेः॥ कार ( १७ १०, ११) 
चतुदश प्रतिमन्त्रं प्रतूर्तिरष्टादश इति । चतस उपधाय चतुदै- 
शाधषद्या उद्ङ्पुख उपदधाति चतुरदैशामन्त्रैरिति सूत्राथेः ॥ अतः 
परं संवत॒सरसरूपाण्युपद धाति । प्रजृ्ठा तूर्तिस्त्वरा यस्य स प्रतूर्तिः 
अष्टादशः स्तोमः यद्वा संवतूखरः प्रतूतिरष्टावरावयवः दादन्च 
मासाः पञश्चतवः संवत्सस््येत्यवयवाः । य पवाष्टादश स्तोमस्तं 
तदु पद्धात्यथो संवतससे वाव प्रतूतिरष्राश्दास्तस्य द्वादशा मासा 
पञ्चष्तवः संवत्सर एव प्रतूतिरछादृशस्तद्य समाद् प्रदूषत्तरिते संघ- 
स्ससो हि सवोणि भूतानि भरतिर्ति तदेव तद्रपञ्रुपदधातीति (< 
४, १, १३ ) श्रुतेः ॥ तपोरूपो नवदशः स्तोमः यद्धा संवत्सरस्तपः 
शीतेष्णवषस्तपतीति स नवदशः दादश मालाः षड़तधः संवत्सर 
इति तद्रूपासि। य एव नवदश स्तोमस्त तदुपद्धात्यथो संचत्स- 
रो वाव तपो नवद्श्स्तस्य द्वादृश् मासाः षड़तवः संवत्सर एव 
तपो नवदश्स्तद्यत्तमाह तप दति संबतससो हि सवौणि भूतानि 
तपति तदेव तद् पमुपद्० (१४) ॥ अभिवत्येते आवत्येते श्व्यसी- 
वत्तः समा्ृत्तिरूपः सर्वशः स्तोमः यद्वा असिवत्तैयत्यावत्त॑यति 
सवोणि भूतानीत्यभीचत्तंः संवत्सरः । उपस्रगैस्य धञ्यमनुष्ये 
बहुखमिति ( पा० ६, ३, १२२ ) दीधः । छादश्चमाससक्र्दसवद्मर- 

 शूपविशातिसख्यया सहितः स्चिश्ठः । य एव सविश्शशस्तोमस्तं 
 तदुपद् धातीत्यथो संवतूसरे वा अभौीचत्तः सविष््शस्तस्य द्वादश्च 
मासाः सत्तच्तेवः संवत्सर पवामीवत्तेः सविश््दरास्तद्यत्तमाहाभी- 
वत्ते इति संवत्सस हि सवौणि भूनान्यभिव सेते तदेवद्प० ( ९५) 
वचः बरविरेषप्रदो द्वावि्शः स्तोमः यद्धा वचैः संवत्सरः ब- 
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चेस्वितमः दाद मासाः सत्ततैवः दे अहोरात्रे संवत्सर्धेति उा- 
विंशतिसख्योपतत्वाद् द्वाविश्चः तद्रूपासि । थ एव द्वावि्डा स्तो- 
मस्तं तदुपदधात्यथो संवत्सरो वाच वचो दावि शस्तस्य दादश 
मासाः सप्रत्तवो दे अहोराभरे सवत्सर एव वचो दाविश्डास्तद्यत्तमाह् 
चच इते सवतूकषसयो हि स्वंषां भूतानां वचैस्विवमस्तदृतद्ुपर 
( १६, ॥ सम्बिभत्ति सस्मरणः सस्यक्छ् पोषकस्वयोर्विराः स्तोम- 
स्त्वमसि यद्वा सम्मरत्युत्पादयति संहरति विनादश्यत्ते बा सम्य. 
रणः संदत्सरः जयोदश्च मासाः सप्तत्तैवो द्वे अद्रा एकः संवत् 
सर दति जयोविशावयवः तद्रपाक्सि। य एव जयोतिः स्तोमस्तं 
तदुपदधात्यथो संवत्खसे वाव सम्भरणख्योविश्श्स्तस्य चयो- 
दर मासाः स्तवो दे अहोरा संवत्लरो पव सम्मरणख्यो- 
विध्शस्तच्यत्तमाह सम्मरण इवि संवत्सरो हि सवौणि भूतानि 
सम्भ्रतस्तदेव तद्वु प ( १७ ) ॥ योनिः प्रजोत्पादक्तुंशः स्तो- 
मोऽसि यद्वा योनिः सवेस्थानभूतः स्वतूलरश्वतुर्विरातिपक्चात्मक- 
स्तवदपाखि । य एव चतुर्विंशः स्तोमस्त तयुपद्घात्यथो संवतक्चसो 
वाव येनिश्चतुर्थिथशस्तस्य चतुविशतिरधेमासास्तद्यत्तमाह यो- 
निरिति संवत्सरो हि सर्वेषां भूतानां योनिस्तदेव तद्रुप० ( १८) ॥ 
गमो व्यत्ययेन बहुत्वं सामगः पञश्चर्विश् स्तीमोऽसि यद्वा गभः 
संवत्सये भूतोत्पादकत्वाच्यतुर्धिछतिः पश्चा एकः संवत्सर इति 
अधिकमासा भूत्वा ऋतुषु गभो भवतीति वा गमैः । य एव पञ्च- 
विप्ल स्तोमस्तं तदुपद्धत्यथो संवत्ससे वाव गमः पञ्चवि- 
श्चस्तस्य चतुर्धिधडातिस्धमांस्ाः सवत्र पव गमौः पञ्चविर 
शस्तद्त्तमाह गभो इति संवतूससे ह अयोददो मसा गर्भो भू- 
स्वनन् प्रविराति तदेव तद्रूप० ( १९ ) 1 ओज्ञः मतु्छोपः ओजस्वी 
तेजस्वी वजो वा ओजः तद्ूपश्चिणवः स्तोमोऽकि यद्वा ओज्ञः 
सवतेसस्थतार्धंशतिपक्षाहोरया्रसंवत्सरात्मकत्वात् श्िणवः अिशु- 
णा नव य्र। अ एव िणच स्तोमस्तं तदुपदधाति तथत्तमादहौज्ञ 
एति वज्रो वा ओजो चञ्जस्िणवोऽयो संवत्तससे वा. ओज्स्िणव- 
स्तस्य चतुर्वि णहातिरथैमासा दे अष्टोराञे संवत्सर एवोजलखिण- 

 अस्तदनत्तमाहौज इति सवत्सरो हि स्येषां भूतानामोजस्वितमस्त- 
देव तद्रूप (२०) ॥ कतुयेक्ञोपयोगी पकः स्तोमोऽकति यद्वा 

£> 



७२८ मन्त्रभाष्य~वेददीपसदहिता श्चु्खयज्ञुःसंहिता । 

संवत्सर एवे करोति क्रतुः पक्षं संवत्क्ष सत्मकत्वादेकचशः। य 
पतैकनिष्डा स्तोमस्तं तद्कुपधात्यथो संवत्ससे वाव कऋतुरेक- 
ननिश्श्ास्तस्य चतुवषडशातर्धेमासाः ष्डतवः सयत्सर पव 

क्रतुरेकविष्णास्तच्यत्तमाह क्रतुरिति सवत्सरो दि स्दीणि भूतानि 
करोतीति (<, ४, १, २१) श्रुतेः ॥ प्रतिष्ठा स्थितिहेतुखय्िः 
प्श्शाः स्तोमोऽसि यद्वा संवत्सरः प्रतिष्ठ सववत्सरे सवस्य प्रति- 
शितस्वात् पश्चत्वदोरया्रसचतससत्मकत्वात्जयदिशः । यव ज्- 
धसिधकछः स्तोमश्तं तदुपद्ात्यथो रवत्तससे वाव प्रातिष्ठा जय- 
सखिश्छास्तस्य चतुर्विश्डतिरथमासाः षडतवो दे अहोरा संचत्- 
सर पव प्रतिष्ठा अयस्चिधशस्तद्यत्तमाह प्रतिष्ठेति सवतृसये हि 
सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा तदेतदूप० (२२) ॥ अघः सूर्यः । असोवा 
आदित्यो चर्च इति श्रतेः । विष्टपं निवासस्थानं सुवनं विष्टपं खोक 
दति कोशात् बध्स्य विष्टपे स्वासाज्यं स्वतन्त्रत्वं तदपस्तत्भदो 
यश्चतुखिशरः स्तोमस्तद्पासि । यद्वा सवसो बर्चस्य विष्टपं 
रविणेव कारनिमोणत्वात् चदीर्वि्तिपश्चसहरत्व्षेराचसंवत्सरा- 
स्मकत्वाश्चतुखिकः। य पव चतुशखि शः स्तोमस्तं तदुपदधात्यथो 
सवतक्षसो वाव ब्र्नस्य विष्टपं चतुखिरस्तस्य चर्ठु्विदाति- 
रासः सप्ततेबो दे अहीर सवत्सर एव वधस्य विष्टपं च- 
तख शस्तयत्तमाह ब्रघ्स्य विष्टपमिति स्वाराञ्यं तै बध्रस्य विष्टपं 
तदेतद्ुप० (२२) ॥ नाकः स्वमेप्रदः षयुः स्तोमोऽस्ि संवत्- 
ससो वा नाकः काम्यत इतिक सुखं न कमक्रं दुःखं तन्नास्ति 
यन्न स नाकः षटूात्रश्ः पक्चमाात्पकत्वात् ।य प्व षरुिष्न्डः 
स्तोमस्त तदुपद्धव्यथा सवत्ससे वाच नाकः षटर्चेगडशतिस्थं 

मासा द्वादस मासास्तदयत्तमाह नाक इति नहित गताय कस्मै 
च नाकं भवत्यथो सवतससो वाव नाकः सवतूसरः स्वर्गो खकः- 
स्तदेव तद्रप० ( २५ ) ॥ विचत्यैन्ते आवत्यैन्ते सामानि यत्रेति 
विवर्तः अष्ठाचत्वारिश्चः स्तोमस्तद् पासि यद्वा विविधं चत्चन्ते भू- 
तानि यत्रेति विषते: सचत्स्षरः अधिमासत्वन षड्विंशतिः पक्षाः 
खसतैवः जयद मासाः डे अदोरातर इत्य्टाचत्वारिंशः य एवाष्ा- 
चत्वारिंशः स्तोमस्तं तदुपद्धात्यथो' सवत्सररो वाव विवतौ- 
.$टाचस्वारि ४श्ञस्तस्य षड्विशतिरहोराज्ाणि अयोद्श मासतः 
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सप्षतेवो दे अहोरात्रे तयत्तमाह विवतै इति सववूसराद्धि स्कणि 
भूतानि विवतन्ते तदेतद्रुप० ( २५ ) ध्र धारकश्चतुरूतरस्तोम- 
अतुष्टोमः मध्यप्रदखोपी समासतः जिचत्पञ्चददरासत्तदरोकविदानां 
समरहस्तद्रूपासि । वायुवां धनै जगदाधास्त्वात् चतुर्दिभूभिः 
स्तूयमानत्वा्चतुष्ामः । य एव चतुष्ठोमस्तं तदुपद्धाति तयतत 
माह धञ्रमिति प्रतिष्ठा वै धनच प्रतिष्ठा चतुष्टोमोऽथो वायुवौव धर्च 
चतुष्ामः स आभिश्चतखमिर्दैशभिः स्तुते वायुवै सर्वषां भू. 
तानां प्रतिष्ठा तदेतद्टूपमुपदधातीति (<, ७, १, २६ ) श्रुतेः आद्ा- 
वन्ते च वायूप्नेन वायुना सर्वभूतानि वर्छाकसेतीति भावः । 
तदुक्त श्रुत्या (८, ४, ९२६) सवे कायुभ्रव प्रथममुपद्धाति वायु 
मुत्तमं वायुनेव तदेतानि सवांणि भूतान्युभय्तः परिगृह्णातीति ॥ 
पतेर्दरामन्तरैः स्तोमवादिभिः स्तोमरूपत्वं नीता अष्टादशेष्कां 
उपधेवा इत्यथैः ॥ २३ ॥ 

अग्नेमागोऽपि दीक्षा आधिपत्यं ब्रह्म॑ सपति 
वृत् रतोः । इन्द्रस्य खगरोऽसि विष्णोराधिपत्यं प्यत्र 
स्पृतं प॑ञ्चदराः स्तोभः | नृचक्चसां मागोऽसि घा- 
तुराधिंषत्यं जनित्र स्यत संप्तदशः स्तामंः। सिच्न- 
यं भागोऽसि बर्णस्याधिंयत्यं दिवो ब्ष्टिबोतस्पत 
एका च रास्तामः॥ र्य ॥ 

वसनां साशाऽसि रद्राण्ममाधिपत्थं चतुष्पात् 
स्णत चतुविष्छ्टाः स्तोम॑ः । आदित्यान साशोऽसि स- 

$ © 9 ५ १ रताभाधिपत्यं गमः स्पृताः पञ्चविठाः स्तोम॑ः । अ- 
दित्यै भागोऽसि पूष्ण आधिंपत्यमोजं स्पृतं चरिंणव 

~ ॥ ४९ ॥ 4 € व धिं * स्तोम॑; । देवस्य सथितुभागोऽसि ब्ृष्टस्पते राधिंपत्य 
समीचीर्दिशंः स्पताश॑तुष्टोम स्तोम॑ः ॥ २५। 

स्पृतं दश इष्टका उपदधाति दशभिमेन्तरैः अद्रेभौगोऽसीस्या- 
दिभिः । तत्राथव्रादः । भरजापतिभमेमकृभ्यो देवेभ्य आधिप- 
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त्यमेकेभ्यः कर्पयिचखः ब्रह्यपथुतीनि भूतानि पाप्पनो व्यष- 
त् शरिष्टदददिभिः स्तोमैः । इष्कोच्यते । या त्म् अग्ेः भागो 
ऽसि । यस्यां च स्वापे दीक्षाया आधिपस्यञ्ञातम् यया च त्व- 
या ब्रह्म ब्राह्मण्यं स्पृतं पाप्पनो गृत्योरपनीतम् । चित् 
स्तोमः त्िह्तस्तीमेनेति विभक्तिव्यत्ययः । तान्त्वाध्ु- 
पद्धामीति शेषः । यद्रा । या त्वमधेभागोऽसि- 
यस्याश्च तव व्रिदत् स्तोमः यस्यां च त्वयि दीक्षाया आधि- 
पत्याम् । यया च त्वया ब्रह्म मृत्योर्माचितम् । तां त्व्ुषदधा- 
मीति शेषः । एवमन्यदपि व्याख्येयम् । जनित्रम् । आश्चयेण 
जायत ईति जनित्रम् ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

काञ (१७, १०, १२ ) दक्षिणां पूर्वयोरप्रेमोग इति । पृवौनू, 
कान्ते विहितयेजेङ्गामाञ्योमेष्ये दश्चिणाय्युपदधात्युदडमुखः उत्त 
सं पूनैमुपदहिता ॥ दश यजुषि चतुर्भद्धत्युमोष्डिन्युपघानं षड्भिः 
षटपदयोपधानं दद्चेष्ठकाः स्थतसंज्ञाश्च । तच्राथेवादः श्रुत्युक्तः । उ- 
त्पन्नेन खश्प्यादो प्रजापतिना सवोणि भूतानि खष्टु गभं तानि 
ग्म॑स्थान्येव मतानि पाप्मा सुव्युरगरृ्ञात् ततः प्रजापति्दैवादुवा- 
च युष्माभिः खहाहमिमानि भूतानि पापरूपान्मरत्योमोचयामी- 
ति दवैरू्क तञास्माकः को सामः प्रजापतिनोक्तं बणुत तैः केभ्िदुः 
क्तमस्माकं भागोऽस्तु अन्यैरुक्तमस्माकमाधिपत्यमरसित्वति तथे- 
व्युककेकेभ्यो माभमपसेभ्य आधिपत्यं द्वा तैः सह भूतानि सत्यो- 
रश्पुणोत्ततः स्पत इष्टका इति । तथा च श्रुतिः (<, ४, २, ९२) अथ 
स्पृत उपद् धाव्येतद्े प्रजापतिरेतस्मिन्नात्मनः प्रतिहिते सवांणि भू- 
तानि गभ्यभवस्ान्यस्य मभ एव सन्ति पाप्मा सल्थुरणुह्णात् ॥१९॥ 
स देवानव्रचीद्युष्माभिः सहेमानि सवोणि भूतानि पाप्मनो शत्यो 
स्पणघानीति कि नस्ततो भविष्यतीति बरणीभ्वमित्यत्रकीत्तं भागो 
नोऽस्त्वित्यकेऽनुवक्नाधिपत्यं नोऽस्त्वित्येके ख मायमेकेभ्यः कृत्वा- 
धिपत्यमेकेन्यः सवौणि भृतानि पाप्मनो स॒त्योरस्प्रणोचदस्पृणो- 
प्तस्मात् स्प्रतस्तयेवैतय्ञमानो भागमेकेभ्यः ङत्वाधिपत्यमेकेस्य 
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सर्वाणि भूतानि पाष्मनो त्योः स्प्रणोतीति ॥ अथ मन्बार्थः। 
हे दष्क} या त्वमघचेभाभो विमामोऽसि यस्यां च त्वयि दीश्चाया 
वाच आधिपल्यं स्वापित्वं यया चत्वया जिद्वस्तोमः विभक्ति- 
व्यत्ययः चिन्ता स्तोमेन ब्रह्य ब्राह्मण्यं स्पुतं पाप्मनो सत्योरपनीतं 
रद्चित्तं यस्यां त्वयि अिबरतूस्तोम इतिवा तां स्वामरुपद्धामीति ज्ञे 
षः । एवं सव्र व्याख्येयम् । स्प प्रीतिरक्षाप्राणनेषु स्वादिः। वा- 
ग्वे दीक्षते (८, ४, २, ३) श्चुतः ॥ का० ( १७, १०, १५ ) उचा 
मुत्तर्योरिन्द्रस्य भाग इति । उद्गनृकान्तविहितयोदौक्षेणोत्तस्योः 
पद्ययोमेध्ये उत्तरामुपदधाति दक्षिणा तूपहितेति सूजाः ॥ हे इ- 
टके ! त्वमिन्द्रस्य भागोऽसि यस्यां त्वयि विष्णोराधिपव्यं पञ्चद- 
दान श्चं क्ष्जातिः स्प्रतं स्त्योमोचतम् इन्द्राय मागं कत्वा 
विष्णव आधिपत्यमकसोदिति ( <, ४, २,४ ) श्रुतेः ॥ का० ( १७ 
१०, ९४ ) उत्तरां दक्षिणयोदचक्षसां माग इति । दक्षिणानुक्रान्तवि 

हितयोदक्षिणोत्तसयोः पद्ययारुतयं निदधाति दक्षिणोपद्टितः ॥ 
चन् शुमाश्युभकचृन् चक्षते जानन्ति ते गृचक्षसो देवास्तेषां भागो- 
ऽसि त्वायि घातुराधिवत्य त्वया सपदरास्तोमेन जनिन वैभ्यजा- 
तिः स्पृतम् । देवा वै यृचक्षसो देवेभ्यो भागं कृत्वा भाज आधि. 
पत्यमकरोद्धिडवै जनिज्रमिति (<^, ४, २, ५) श्रुतेः ॥ का० ( १७, 
९७, १३ ) उन्तरामपरयोमिचस्य माग इति । अपसनूकान्तविदहित- 
योदोक्चिणोत्तरयोजद्घामाञ्योमेभ्ये उत्तरां जङ्कामार्जी दक्षिणामुख उ. 
पद्धाति दक्षिणा तुप्रहितेति सूच्ाथः ॥ रहे इष्टके | त्वं मिस्य प्रा 
णस्य भागोऽसि त्वयि चरूणस्यापानस्याधिपत्यं यया त्वेयेकवि- 
शेन स्तोमेन दिवः सम्बन्धिनी बृष्िवातश्च स्पृतस्तां सादयामि । 
प्राणो वै मिजोऽपानो बश्णः भाणाय भागं कृत्वापानायाधिपत्यम- 
करोदेति (<, ४, २, ६) श्ुतेः॥२९॥ 

का० ( १७, १०, १६ ) षरूप्रतेमन्ञ वसूनां भाग इति।.चतु 
दशभ्यो ऽपराः षण्मन्तरेः षट् पद्या उपदध्यादिति सूत्रार्थः ॥ इष्के 
त्व वसूनां भागोऽसि त्वयि रद्राणामाधेप्त्यं त्वया चतुर्थेन 
स्तोमेन प्रजानां चतुष्पात् गवादवादिक स्घ्रतं पापान्मोचितम् । 
वसुभ्यो भाग कृत्वा रुद्रेभ्य आधिपत्यमकरोदिति (<, 8, २, ७) 
श्रुतेः ॥ आदित्यानां यात्वं भागोऽसि त्वयि मरुतामात्िपत्यं स्वया 
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पञ्चविश्येन स्तोमेन परजानां ग्भः चत्योः र्चिताः । आदिव्येभ्यो 
भागं त्वा मरू आधिपत्ययकरोदिति (<, ४, २, <) श्चुतेः। 
त्वमदिव्ये आदित्या भूमेर्मागोऽक्ि पूष्ण आधिपत्यं त्वयि त्वया 
जरिणवेन स्तोमेन श्रञजानामोञजः बमष्टमो घातुक स्पृतम् यं वा 
अदितिरस्यै भागं त्या पूष्ण आधिपत्य० (९ )॥ त्वं देवस्य सि 
तुभीगोऽसि त्वयि ब्ृ्स्पतेराधिपत्यं त्वया चतुष्ोमेन स्तोमेन 
समीचीः समीच्यः सखम्थगश्चन्ति जना यासु ता दिशः । स्पृताः। 
देवाय सविन भागं कृत्वा बृहस्पतय आधिप० ( १०॥ २५॥ 

4 ०, ® 

यवानां जागऽस्य यकानामाधिषत्यं परजाः स्पता- 
स्तुखत्वारि धका स्तोमः । कमूणां मागोऽसि विरथ 
चा दवानामापत्य चत स्पत अधस्छग्डाः 

स्तामः ॥. २६ ॥ 

यवाः पूषेपक्षाः अयवा अपरपक्षाः ॥ २६ ॥ 
यवानां पु्वपक्चाणां त्वं मगोऽति अयवानामपरपक्चाणां त्वय्या- 

धिपत्यं च्तुश्चत्वारिशन स्तोमेन त्वया प्रजाः स्पताः रक्षिताः। 
पू्वेपक्ा वै यवा अपरपश्चा अयवास्ते ईद् सवै युवते चायुवते 
च पवपक्चेभ्यो भागं दत्वापरपक्षेभ्य , आधिपं ( ११) ॥ ऋभूणां 

क 

देवविशेषाणां त्वं भागोऽसि त्वया विश्वेषां देकवानाम्धिपत्यं अय- 
सिचि स्तोमेन त्वया भूतं प्राणिमतरमञुक्तं स्पृतं पाप्मनो शत्यः 
रक्षितं तथा यज्मानोऽपि सबेभूतानि मृत्योः स्पृणोति । ऋभुभ्यो 
भागं कृत्वा विदवेभ्यो देवेभ्य आधि पत्यमकरोदिति ( <, ४, २, १२) 
श्रुतेः ॥ २६॥ | 

सहश सहस्य ख्व हेमं न्तिकाचतु अगरेरन्तःरटेषो- 
ऽसि कल्पेतां द्यार्वाप्रथिवी कल्पंन्तामाय ओष॑धयः क- 
र्पन्ताप्म्नयः पृथङ्मम स्यछछयथ सव्रताः । ये अश्य 

समनसोऽन्तरा द्यावापएथिवी इमे दमन्तिकावृतु अ- 
1यकल्पमाना इन्द्रमित देवा अथिसविकरान्त तथां टद 

वर्तयाङ्धिरस्वद्धवे सीदतम ॥ २७ ॥ 
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नहतच्य सहश्च सहस्यर्धाति | २७ ॥ 

का० [ ९७, ९०, १८, ] ऋतव्ये सहश्च सहस्यश्चेति । अन्कम- 
भितो दे पद्ये उपदधाति ॥ ऋतुदेवत्यं यज्चुः । सहे मार्गशीर्षः सद 
स्यः पौषः पतौ हेमन्तिकौ हेमन्तावयवो । शिष्टं पृव॑तुल्यम् ( १३ 
अ० २५ )॥ २७ 

एकयास्तुवत प्रजा अधीयन्त प्रजाप॑निरधिपति 
रासीत् । विशभिरस्तुबत ब््याश्धज्यत ब्रह्मणस्पति- 
रधिपतिरासीत् । पश्चभिरस्तुवत भमूतान्थ॑खल्यन्त 
भूतानं पविराधेपतिरासीत् सक्तभिरस्तुवत सष कष- 
यों खल्यन्त घाताधिं पतिरास्मीत् ॥ २८ ॥ 

नवभिरस्तुवत पितरोऽखजञ्यन्तादिंतिरधिं 
नथासीत् । ए कादक्ाभिरस्तुदत कतवा खज्यन्तातेवा 
अधिपतय आसन् । उथोादशाभिरस्तुवत मासा अश 
ल्यन्त सवत्सरोऽधिं पतिरासीत् । पञ्चट राभिरस्तुव- 
त छनच्नमखनल्यरतन्द्रोऽधिं पतिरासीत । सप्दखछभिर- 
स्तुवत ग्राम्याः पडावोऽखल्यन्त बृहस्पतिर धि पतिरा- 
सीत् ॥२९॥ 

नठदकाभिरस्तुचत्त शढायोवशल्येतामहोराचरे अ- 
 पिंपनी आस्ताम् । एक॑विष्ण्ठात्यास्तवते कराफःाः पा 
योऽखज्यन्त वरुणोऽधिपतिरा सीत् । च्रथोविष्श्छात्या- 
स्तुबत क्षुद्राः पश्वेऽछल्यन्त पूषाधिंपत्तिरासीन् । 
 पञ्चाविषदात्यास्तुवतारण्याः परावो ऽखज्यन्त जायुर- 

 पिवतिरासीत् । सप्तचिशात्यास्तुचत दावौप्थिवी 
व्यता वक्तवा रद्रा आदित्या अंनुव्या्येस्त एप्वाधिपत- 
य आसन् ॥ २० ॥ 
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नव॑ विश्श््रात्यास्तुवत वनस्प्तयोऽखज्यन्त सोमो- 
ऽधिंपतिरासीत् । एकारे कतास्तुचत प्रजा अंखञ्य- 
न्त यवाथा्थवा(अाधिं पतय आसन् । चयंखिष्डाता- 
स्तुवत अतान्थशाम्थन् प्रजापततिः . परमेचछ्यधिंपाति 
रासीत् । खोकं प्रण चिद्रं पणाथो सीद् धरुवा त्वम्, 
इन्द्राग्नी त्वा बृहस्पतिरस्मिन् योनवसीषद्न् । ता 
अस्य खद दाहसः सोम श्रीणन्ति पृद्ूनथः । जन्ं- 
न् देवानां विचार्त्रिष्वाराचने द्वः । इन्द्रं विद्वां 
अवीचधन् सयुद्र व्यचसं गिरः । रथीतम रथीनां 
वाजाना सत्पतिम्पत्तिस् ।॥ २१ ॥ 

इति माष्यन्द्नीया्था बाजसनेयिसंहितायां 
चतुद रोऽध्यायः । 
18, क 

र 6.५९ 
खष्ठीरुपदधाति सप्तदरेषएटकीः स्चदसभिगन्ेः । एकया 

स्त॒वतेस्यादिभिः तत्र निदानभूता श्रुतिः । एतद्र परजापतिर. 
त्युपक्रम्य ते वै केन स्तोष्यामह इति । मथा चैव युष्माभिश्चति 
तथेतरे प्रागेश्ैव प्रजापतिना । एकया स्तुवतेति । एकया वा- 
चा । अस्तुवत अस्तुतवान् । कः ! सामथयोसखनापतिः । इदा- 
नीम्फटमाह । प्रजा अधीयन्त । याः गमभभूताः प्रजाः परजा- 
पते रासन् ताः प्रजापत्यथम् । अस्थाप्यन्त स्थिताः । प्रजाप- 
तिरधिपतिरासीत् अस्यां स्तुतौ । एवं षोडशानापिष्टकानां मः 
नराः एकन्याख्यानाः ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ।॥ ३१ ॥ 

इति उव्वटछृतौ मन््रभाष्ये चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
व 

का० (१७, १० १८) रेतःसिग्वेखायां च सपदशः सर्वतो 
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नव दक्षिणेनानूक सृषठीरेकयास्तुदतेति परतिमन्जस् । सवोकु द्धि 
श्च रतःसिग्बेखायां खष्टिसक्षाः सप्तदरोषका उपदधाति तन्दध्ये 
प्रागनूकं दद्चिणेन नवं अथादष्टावुत्तरणेति सूचाथैः ॥ सदशः 
यजुषि खृष्ीएटकादेवत्यानि । अन्न निदानम् प्रजापत्तिभूतानि दृत्योरे- 
चं मुच्छ प्रजाः खजव प्रजायेयेति विचिन्त्य प्राणाश्विष्ठातृदेदान् टि 
गादीनूच युष्माभिः सह॒ परमास्मानं स्तुत्वेमाः परजा जनयामीति 
देवा ऊचुः केन स्तोष्यामः स ऊचे भया युष्मासिश्चति तथेत्युल्छा 
प्राणः प्रजापतिना चास्वुवतेति तथा च श्चतिः( < ४,२.१२) 

तद्वै प्रजापततिः. सर्वाणि भूतानि एाप्मनो शव्योभ्ु्काकः्मयत भजा 
सृजेय प्रजाययेति ॥ १॥ स प्राणानत्रवीदुष्माभेः सदेमाः प्रजाः प्र 
अनयानीति ते वै केन स्तोष्याश्रह इति मया चेव युष्याभिश्चेति 
तथेति ते प्राणश्चैव प्रजापतिना चास्तुवतेदि ॥ प्रजपतिरेकया बा- 
चा सहात्मानमस्तुवत स्तुतवान् वचनव्यत्ययः । वाभ्वा एका वाः 
च्व तदस्तुवतेति (<, ४, २५ ३. ) श्रुतेः । परजा अधीयन्त उदपा 
यन्त प्रजापत्यथेमस्थाप्यन्तेति वा । सृष्टानां प्रजानां प्रजापतिरेव- 
वाधिपतिसासत् स्वाम्यभूत् । पवं बोडदामन्ञा व्याख्येयाः ॥ त्ि- 
रभिः भाणोदानव्थानैरस्तौत् व्रह्म व्ाह्यणजातिः खदा बह्मण- 
स्पतिब्राह्यणजातेः स्वाभ्यभूत् । चयो वै पाणाः प्राणोदानव्याना५- 
रिति(<४) ३, 2) श्रुतेः ॥ पञ्चभिः प्र्णेरस्तुवत पञ्च भूतानि 
खष्टानि भूताना पतिरदैवस्तेषां स्वास्यभूत् य एवेमे मनः पञ्चमाः 
प्रणास्वैरेव तदस्वुघतेति [ <, 9, ३, ५ | श्चुतः ॥ सक्ताः श्राजचष्ु- 
नासावाध्रयेः सक्तरीरषण्यप्राणैरस्तुवत ततः सक्त ऋषया खाः घाता 
जगतस्ष्टायो देवः स्वाम्यन्रूद् । य पवेमे सक्त शीषन् प्राणास्तैरे- 
ति (<, ४, ३,६ ) श्रुतेः ॥ २८॥ 

नवभिः सप्त शिरःप्राणा द्वावध इति नवप्राणैः परजपतिरस्तौत् 
ततः पितरः अध्िप्वाचादयः खष्राः- अदितिः अखण्डिता भरजाप- 
तिशक्तिः खष्नां पितणामाधवेपन्ञी स्वामित्वेनाप्िक पाखायेन्यासी- 
त् नव वै प्राणाः स सीषन्नवाश्ची दौ तैरिति (< ४, ३ ७) श्रु 
तेः ॥ पकादशमिः दश प्राणा आसेकादद्वस्वैरस्तुवद । ऋतवः व- 
सन्ताः सश्ः आतवः ऋतुपाटका देवविशेषाः स्वाभमिनोऽ्युवन् 
द प्राणा खासेकादृश्य इति (<, ४, ३, < ) श्तेः # अयोदशभिः 

क १ 
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दहा भाणः द्वो पादौ एक आत्मेति तैरस्तौत ततो मासाः चेचाद्- 
यः सृष्टाः मासामिमान्ययनद्रयात्मकः संवत्सरः तेषासधिपतियसी- 
त् । दशय प्राणादधि प्रतिष्ठ आत्मा तयोदश इति ८( ९) श्रुतेः ॥प- 
अद्दाभिः दश दस्ताङ्कखयः करो वहू नभिरूभ्वेमागश्चं तेरस्तु- 
चत ततः क्षत्र श्चत्रियजातिः सृष्टा इन्द्रः पेदवयशाली तदभिमानी- 
देवः स्वाम्यभूत् । दरा हस्त्या अङ्कुकयश्चत्वारि दोबाहवाणि य- 
दुध्वै नाभेस्तत्पञ्चदराभिति ( १० ) श्ुतेः ॥ सक्षदशभिः दश पादाः 
ङ्ख्यः ऊरू जाचुनी पादौ नाभेरधो भगश्चेति तेरस्तोत् तदा 
ध्राम्याः परावः गवादयः सृष्टाः च्हस्पतिस्तेषां स्वाम्यभूत् । दश 
पाद्या अङ्कुरुयश्चत्वथूवेष्ठीवानि दे पतिष्ठे यदवाड्नाभेर्तत्सप्तद- 
श्ामिति ( ११ ) श्रुतेः ॥ २९ ॥ 

नघद्शभिः दश्च हस्ताङ्कलकयः ऊरध्वाधःस्थच्छिद्ररूपा `नव प्रा 
णस्तैरस्तोत् । ततः शुद्रायौ शुद्वैश्याचस्ज्येतां खष्टौ ॥ अयं 
स्वामितेद्ययोः । अहोरात्रे तयोः स्वामित्वेनास्ताम् । दश हस्त्या 
अङ्कुखयो नव पाणा इति (< ४, ३, १२) श्रुतेः ॥ प्कविरात्या 
विरतिः करपादाङ्कखयः आत्मा चेति एकविदात्यास्तौत् । ततः 
पक शाप्ाः पश्ावोऽद्वादयः खाः एकं शं खुरः प्रतिपादं येषां 
ते एकङाफाः । राफं क्ीषे खुरः पुमानित्यमरः (२८ <, ४९ ) । व- 
रुणस्तेषामधिपतिरासीत् । दद्य हस्त्या अङ्कटयो ददा पाया आ- 
त्मेकवि प्श इति ( १३ ,) श्रुतेः ॥ जयोविदात्या विद्तिः करपादा्क 
ख्यः पादावात्मा चति तैः स्तुते शुद्धाः पराबोऽजादयः स्रः 
तेषां पूषा स्वाम्यभूत् | ददा हस्त्या अङ्कुटयो दश पायाद्व 
तिष्ठे आच्मा जयोविश््दा इति ( १४) श्रुतेः ॥ पञ्चावंश्यत्या रविद्- 
तिः करपादाङ्कखयः करो पादावात्मेति तेरस्तुवत तद्ारण्या वन- 
स्थाः पशवः कष्णसगादयः सष्टास्तेषां वायुः स्वाम्यभूत् । दश 
हस्त्या अङ्कखयो दश पाद्याञ्चत्वायज्ञान्यात्मा पञ्चविष्टशा इति (१५) 
श्रुतेः ॥ सप्तविश्चत्या करपादाङ्कुलख्यः दोभूज चूरू . चात्मेति तेरस्तु 
वत ततो यावाप्रथवी द॒भूखोकौ व्येतां विदेषेणागच्छतामित्य- 
थेः। विपूर्वादिग् गताविति धातोरंडि प्रथमद्धिवचनम् । बख- ` 
घोऽष्रो . रुद्रा एकादश आदित्या दादशायुव्यायन् अन्वगच्छन् 

युगताः त एव स्वामिनोऽभूवन् । दश हस्त्या अङ्क 
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ख्यो दर पा्याश्चत्वायैङ्गानि दे ्रतिष्ठे आत्मा स्तवि इति [१६] 
श्रुतेः ॥ ३० ॥ 

नवविशत्या करपादाङ्कख्यो नव चिद्रूपा प्राणास्तैरस्तुकत 
ततो बनस्पतयोऽदवत्थवयाद्याः खद्ाः तेषां स्वामी सोमोऽभूत् । 
दरा हस्त्या अङ्कुख्यो दश्च पाद्या नव प्राणा इति (< ४, ३, १७ ॥ 
श्रुतेः ॥ एकत्िराता करपादाङ्कलयः दशेन्द्रियाणि अस्मेति तैर 
स्तात् ततः प्रजाः खृष्टाः यवाः परव॑पक्ला .अयवाः अपरपक्चास्तासां 
पज्ञानां स्वामिनोऽभूवन् दश्च हस्त्या अङ्कुलख्यो दश पाद्या दश 
प्राणा आत्मेकचचिप्डा इति ‹ १८) श्रुतेः । पुवैपक्चापरपक्चा एवा- 
्राधिपतय आसन्निति (१८) च ॥ चयखिशरता अङ्ककूयः इन्द्रि 
याणि पादौ आत्मेत्ति तेरस्तुषत स्तौति स्म प्रजापत्तिदैवैः सह । 
ततो भूतानि अशाम्यन् स्वे प्राणिनः शान्ताः सुखिनोऽभवन् । प- 
रमे सत्यलाके तिष्ठतीति परमेष्टी प्रजापतिः प्रजापार्कः स्वेषां 
भूतानामधिपतिः स्वाम्यासात् । दय हस्त्या अङ्कख्यो दश्च पाद्या 
दर पाणाद्धे प्रतिष्ठे आत्मा अयदि इति (१९) श्रुतेः ॥ 
ॐन्रया येष्टका येन मन्बेणोपधया सा सा तत्तन्म्राक्तदेवतारूपेण 
ध्यातव्येत्यथः ॥ का० ( १७) १०, १९ ) उत्तरासादधि खोक- 
स्पणाः पूवैवत् । उत्तरांखादारभ्य प्रथमचितिवष्कोकम्पृणा उपव्- 
धातीति सूच्ाथैः ॥ ततः पुरीषानिवोपः सत्त्चोपस्थानं च बोध्यम् । 
तन्मन्जपतीकानि रोकस्पृण ता अस्थ इन्द्रः विद्वा इति तास्तिञ्चो- 
ऽपि व्याख्याताः ( १२, १४--१६ ) ॥ ३१॥ 

इति चतुर्थीं चितिः पूणौ ॥ 
इति श्रीमन्मरही धरकृते दीपे मनोहरे । 
वेद् चन्द्रमितोऽप्यायो बण्यद्धिञ्चिचतुश्ितिः॥ १४॥ 
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व वश्चदरोऽध्याथः 

जभ्र जताय् चर्थुद् नः छपत्यान् प्रत्यजातान्नुद 
खाततरेद्ः । आधे' गो ब्रूहि सुलन्य अहेडस्तवं स्याम स- 
र दछिवसू्य उद्धौ॥१॥ ` 

अग्रे जातान् पश्चमी चिति परयेष्यपरयत् । तत्रादौ प- 
श्चासपक्ना उपधीयन्ते । तत्रादो द्रे जिष्टुभा वाप्नेय्यो पुरस्ता- 
दुपदधाति । हे अन्न जातानुत्पन्नान् प्रणुद परेरय नाश्य अन 
रागसनाय । नः अस्पाक सपन्नान् समानपतित्वान् समानप- 
तिच्वदरिनः शरन् । प्रत्यजातान् नुद । प्रतिज्ञाय प्रतिज्ञाय 
जजतिन् अनुत्पन्नान् जनिष्यमाणान् चजुद भेरय हे जातवरेद्ः 
किञ्च । अधि नो ब्रूहि सुमना अहेडन् । एवं निद्धारितेषु सर्वेषु- 
गृहीतेषु च तदरत्तषु अधिवृहि अधिवद् उपदिश यज्ञसम्बन्धि- 
नीमिति कत्तेव्यताम् । नः अस्माकम् । सुमनाः शेहातुषन्ध- 

मनाः अहेडन् । अङ्रुध्यन् । तत्र च स्याम मवेम | चमन् श्र 
णे याश्रये चरिवरूथे । ् रिषरूथे । वरूथं गृहम् । जिगरहे विपुर 
उद्धा । द्िपदचतुष्पदधनपान्दोद्धतकशक्तो । यद्रा । त्रिवरूथ य- 
ब्श्रहे स्याम । जीणि हि यङ्गग्रृहणि सदाहविद्धानाग्रीधाणि । 
उद्ध । उद्धेतरि । अन्येषां यह्क्रतूनाम् ॥ १ ॥ 

चतुदेरोऽध्याये द्धिनीयदरीयचुथष्यितिमन्जायुक्ा पञ्चदशे 
 पञ्चमनसितिमन्या वाच्याः॥ का० ( १७, १९, १--र ) पञ्चम्याम- 

५ 

न्तष्वान्वनाच्द् सपल्ला अन्न जतानात भातमस्जम् । पञ्चस्या च 

ताखाः्वनावत् सन्द पलिाकन्ा इकः अन्तपूदद् त्त अश्च जातान् 
सदसा अतन् षोडशी चतुव्यव्वस्दयः अदः -नुरवल् इति पञ्च 

 पम्ञः अल्दकसिधि सदाथ; ॥ प्लन्रियेद्रन्यणं धस्ेष्ी ऋषि 
1 | सथष्धे आजद्दस्ये तजष्टुष्टा | है आशे । आताम्. पृदसरुत्पन्नान्नो- 

<# 
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ऽस्मा सणएल्लान् दाचन त्वं प्रणुद प्रकर्पण नादय । किञ्च हे जातः 
वदुः | जातधक्ञान ! अजातानतत्पन्नश्ि दाच्रूर् प्रातेदुद् नवतय 

उत्प्तिप्रतिबन्धं कुर्विव्यथंः । उपसगेव्यवधानमावम् । किञ्चि नो- 
ऽस्माकमधिच्रष्ि अधिकव्द् उपदिश यज्ञसमभ्बन्धिनीमितिकन्तव्यता- 
भिति देषः । कि कुर्वन् अहडेन् अच्छुभ्यन् । खुमनाः सोभनमनस्कं 
खन्नुपदिदोत्यथैः । किञ्च अग्ने | तव त्वतुसम्बरिधिानि अिवरूथे 
वरूथं गृहं अयाणां वरूथानां समाहारे यक्ञगहच्य सदोह।वेधाना- 
श्मप्ररूपे वयं स्याम भवेम सदा यज्ञाम् दुम इत्यथः । कीटो चिव 
रूथे शर्मन् शर्मणि सखाश्चये । तथा उद्भ दविपदचदुष्पद्धनघन्या- 
दिमिख्द्धवति सश्ध्यत इव्युद्धिः तस्मिन् सवतेडिपत्ययः । अनेन 
मन््ेण पुरस्वादिष्टकाभ्ुपदधाति ॥ १॥ 

सहसा जाताद् प्रण॑दा चः सपत्यान् प्रत्यजातान् 
जातवेदो चदस्व | अधिं नो ब्रहि सुमयस्यमानो क्य 
१्.्स्याथ्च प्रणुद् नः सपल्लाब् ॥ 

सहसा जातान् बलेनोदूतश्क्तीन् । भणाशय अस्माक स- 
पान् । यद्रा । सहसा वखेन स्वशक्या उत्पन्नान् प्रेरय अस्म 

 च्छश्रून् । पत्यजाताञ्ञातवरेदो जुदस्व । परतिनुदस्व अजातान- 

नुत्पन्नान् हे जातवेदः । किञ्च । अपि नो वरह सुमनस्यमानः । 

अधिवबहि अधिवद नः अस्माक सुमनस्यमानः शाभनचित्ः 

यथा च वयमेव भवाम तथा इर् । भूयोभूय प्रणुद् नः अ- 

सपाकं सपत्नान् | २ 

अथ पश्चादुपदधाति । सहसा बेन जातायुत्पन्नान्नऽस्माक स 

पल्लान् प्रणुद नाश्व । हे जातवेदः ! अजातान् उत्पत्स्यमानानापं 

प्रातनदस्व । आत्मनेपदमाषेम् । किञ्च खुमनस्यभानोऽस्मासु खुभ- 

चित्तः सन्नोऽस्मानयिवहि राञ्जुभ्योऽधिक्ान् चद् । वयमापे तत्प्र 

दादधिक्राः स्याम मवम । नोऽस्माक सपल्लान् धथुदं पुनदाकेय- 

दृराथौ । शोभनं मनो यस्य सुमनाः अश्ुमनःः सुमना मदति सखम- 

नस्यमानः श्ृखादिभ्य इतिं क्यङ् ततः शानच् ॥ २॥ 



१, नन्तभाष्य-वेददीपसदहिता ञ्कयज्चःसंहिता । 

घोड़ी स्नोम्र आजौ द्रविणम् । चत्रश्चत्वारिः 
चा स्नोपो वचां द्रविणम् । अग्रः पुरषिप्स्यपएमो नाम 
तां व्वा विवे अभिर्ृणन्तु देवाः । स्तोमंगछा घूतवं- 
तीह सीद् पजाव॑दस्मे द्रविणायंजस्व ॥ ३॥ 

दक्षिणतः । षोडसी स्तोमः | यस्यास्तव षडशी आदित्यः 
पश्चदशकपालस्य वज्रमतां स्तोमभूतः ओजो षरं च द्रषिणं 

धनं तां त्वाग्रुपदधामि । उत्तरतः । चतुशवत्वारिंशः । यस्या- 
स्तव चतुशारिंशः भिष्टुपूवजाक्षरसम्मितः स्तोमः वचं द्रवि- 
णं तां स्वाुपदधामि । पश्चमी । अयः पुर्राषम् व्रिष्टुप् । यां 

 स्वमगरेः पश्वदशकपाररूपस्य पूरयित्री । व्याख्यातमन्यत् ॥ ३॥ 
अथ दक्षिणतः । इष्टकादेवत्यं यज्जुः । पञ्चदश्चकशरस्य पक्षस्य 

भतो य आदित्यरूपः स्तोमः षाडशाब्च्युपेतो वा यः स्तोम: य 
ओजो बलरूपं द्रविणं धनम् हे इष्टके ! त्वं तदुमयरूपासि तां त्वा- 
मुपद््धामि ॥ अथोत्तरतः । इषटकादेवत्यं यज्ञुः। चर्तुश्चत्वारिश्चदए 
छत्या सम्पन्नो यः स्तोमाखष्डुब् रूपो वा यच्च बररूप धनम् तदु- 
भयरूपां त्वामुपदघामि ॥ अथ मध्ये पञ्चमी । चिष्टुष् । प्साभम- 
क्वणे न प्साति भक्चयति विनारायतीत्यप्सो रश्चको नाम योऽचि 
स्तस्यभ्चश्चन्द्ररूपस्य पञ्चदराकरस्य पुखषमसि पृरायिची भवसि 
हे इष्टके! यात्वं तांत्वां विभ्वे देवा अभिग्णन्तु स्तुषन्तु स्तोः 
पष्ेश्च युता हदोष्यमाणघृतयुताच सती सा त्वमिह चतुथ्यौ चितौ 
सीद् उपविश अस्मे अस्मा प्रजावत् पुच्रयुत द्रविणः दविणं यज 
स्वेदेहि॥३॥ 

एवरच्छन्दः। वरिवदछन्दः | उाम्भृरछन्दः । परि- 

भूरच्छन्द्ः। आच्छच्छन्द्ः) मनदच्छन्द्; | व्यचदच्छ 
न्दः । सिन्धुरच्छन्दंः । समुद्ररछन्द्ः । सारैरं छन्द; । 
कङुव छन्द॑ः । चिशकुय छन्द; काव्य छन्द; । अङ्कु 
पंच्छन्दंः । अक्चरपङ्दच्छन्द्ः । 1उष्टारयड्धिरस्छ- 
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न्दः | क्षुरो ग्रजश्च्छन्दः।॥ ४ 

च त्वारिशद्रिराजश्चतारिशद्धियजुभिरूपदधाति । एव- 
इछन्दः । अयं वे खोक एवश्छन्दः । वरिवश्छन्द । अन्तरिक्षं 
वे वरिवश्छन्द । शम्भूदढन्दः योवै सम्भूरछन्दः। परि मूश्छन्दः 
दिशो वे परिभूशछन्दः। आच्छच्छन्दः । अन्नं वा आच्छच्छन्दः 
मनरछन्दः प्रजापतिँ मनत्छन्दः । व्यचश्छन्दः असौ वा आ- 
रित्यो व्यचर्छन्दः । सिन्धुश्छन्दः प्राणो वे सिन्धु इन्दः । 
सषुदरश्छन्दः मनो वे सञुदरश्छन्दः । सरिरज्छन्दः वाग्वै सरिर- 
ञ्छन्दः । कङपछन्दः पाणो वे ककुपछन्दः । त्रिकङ्कपछन्दः उ- 
दाने वे त्रिकङुएछन्दः । काव्यज्छन्दः त्रयी वै काव्यज्छन्दः। 
अङ्कपञ्छन्द्ः । आपो वा अङ्कुपन्छन्द्ः । अक्षरपद्धिश्छन्दः 
असौ वै रोको ऽक्षरपङ्किश्छन्दः । पदपड्िछन्दः अयं वै लो- 
कः पदप ङ्खरछन्दः । विष्टारपङ्खिरछन्दः । श्चरोभरनशछन्दः असौ 
वा आदित्यः क्षुरोश्रजश्छन्द् ॥ ४ ॥ 

का० ( १७, १९१, ५) विराजो दश-द्श्च प्रतिदिश्च पुरस्तात् 
` प्रथममेवरछन्द इति भ्रातिमन्ञम् । प्रतिदिशं दर दश वियारसंज्ञा 

हृष्का उपदधाति ताश्चत्व'रिरत्पद्या एवेति सुत्रार्थः ॥ चत्वारिरा- 
द्जुंषि इष्टकादेवत्यानि । पति गच्छति सर्वा जन्तुखम्रुहो अस्मि. 
क्निव्येवः परथिकवीखोकः स एव छन्दोसरूपेणस्थितत्वात् छादकत्वाद्वा 
छन्दः है इष्टके ¦ त्वं तदूपासि तां स्वामुपदधामि । पवमुत्तरमन्बेषु 
व्याख्या श्रुत्युक्ताक्ञेया । अयव लाक एवर्छन्द् इति ( 4 ५ 
२, ३, ) श्चुतः ॥ वरिवः प्रभामण्डटेन रियत आवियत इति व 
रिवोऽन्तरिक्चं तदेव छन्द्ः । अन्तरिश्चं वे वरिवदछन्द् इति (< 
५५ २३) श्चुतेः ॥ शम्भूः च सुखं भवत्यस्मादिति शम्भूः दखो- 
कः । दोव शम्भूरछन्द् इति (३) श्चुतः ॥ परितो भवति व्याभ्य 
वर्तत इति परिभुर्देग्वाचकः शब्दः । दिशो वे परिभूर्छन्द 
( ३) श्चेतेः ॥ आच्छत् ¦ आच्छादयति स्वर्सन सवं शरीरमि- 
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त्याच्छत् अन्नम् । अन्नं वा अः र्छच्छन्ड इति (३) श्रुतेः ॥ मनः 
प्रथयसष्टं प्रजापत्याल्पक् यन्मनः तदव छन्दः तदूथासि । प्रजा- 

यत्ति मनरछन्दं हात ( २ ) श्चतेः॥ व्यः उयचातिव्यो्चिकमो वि- 

चति व्थाद्माति खर्व जगदिति व्यचः । आददेत्यः । यसौका आ 
दिव्यो उ्यचश्छन्द् इति (३, श्चुतः ॥ सिन्धुः स्यन्दति नाडौमिः 

` ह्रातिरं व्याप्रोति सिन्धुः प्रणवायुः । प्राणो वै सिन्घुश्छन्द् इति 
(८ ५, २, ४७) श्चुतेः॥ समुद्रम् । समुद्वन्त्यस्माद्धिकस्पससूहा 

इति खमुद्रं मनः यद्वा समुद्रसाम्याद गाम्भायेण सथुद्रं मनः! 
मनो वे समुद्र इति (४) श्रुतेः ॥ सरिरं सिरं रखयोरेकयं स- 
रति वद्नगहराननिगेच्छतीति साररं वाक्) काश्वे सरिरं छन्द 
इति (४) श्रुतेः ॥ कङ्कुप् कं सुख रारोरे स्कुभ्नाति धारयता 
ककुप् कं सुखं कोपयति दीपयतीतिवा कुप् दीधी चुरादिः छ्रिप् 
पूवर पक्षे सलोपद्छान्दसः कङप् प्राणः । प्राणो वै ककुप् छन्द 
इति (४ ) श्चुतः ॥ त्रिककुप् जधा कं पीवमुदक्ं स्छुभ्नातीतिच्ि 
ककुप् उदानः उदानो वे चिकङप् छन्द इति (४) श्रुतेः ! काठ्य- 
म् कवेः परमात्मन इदं काव्यं बेद््रयीरूपः शब्दः । चयी वियाका 
व्य छन्द दाति (2 ) श्रुतेः ॥ अङ्कुपम् अङ्क कुरिखगता अङ्कन ङ 

टिलगत्या अआप्नो तीत्यङ्कःपमुदकम् । आपो बा अद्ुःपं छन्द इति (४) 
श्रुतेः ॥ अक्षस्पङ्कः न क्षरतीत्यश्चय नाररदिता पङ्किसवषियस्यःः 
खाश्चर्पङ्कि्यौः । असो वे ठोकाऽश्चरपाङ्कदछन्द इतति ( ४ ) श्युतेः ॥ 
पदपाङ्कः पदाना चरणल्यासारनां पङ्कयो यस्मिन् सला पद् पङ्किभूरोकः 
सयं वे छोकः पद पङ्किदछन्द् इति (४) श्चतेः ॥ विष्ारपङ्किः विस्तार 

बिस्तार्यत इति विस्तारा विस्तारिता परसपरेला वस्तूनां पङ्क्यो 
यञ्रेति विष्टारपङ्किर्दिक । दिदो वै विष्ठारपङ्किर्छन्द इति [ ४) श्चुः 
तेः ॥ श्रः श्चुर विखेखनखननयोः श्ुरति विङिखत्ति व्याप्नोति खः 
यैमिति श्चुरः तीन: । भ्राजते दीप्यत इति भ्रजः हस्वश्छान्दसः 
ष्वसे रज आदित्यः । असौ चा आदित्यः छ्ुरो भ्रजदछन्द् इति ( ८, 
५, २,४) श्तेः॥४॥ . | 

आच्छच्छन्द्; । पच्छच्छन्द्ः। संयच्छन्द्ः। चि. 
यस्छन्दः । वु्च्छन्द्; । रथन्तरं छन्दः | जिकाय्च्छ 



वश्चदशोऽध्यायः । १५। कष्ड्क्रिं ¦ ५। .&५३ 

न्दः । विवघधदछन्दः। गिरदछन्द्ः । अजदछन्द्ः । 
सण्स्तुए् छन्दः । अनुष्टव् छन्द॑; । एवचछन्द॑ः वरि 
वरचछन्द्ः । वयद्छन्द्ः । वदस्करच्छन्द्ः। विषषद्धा- 
च्छन्दः । शिकार छन्दः | छदिदकछन्दः । दुरोणं छ- 

न्दः । तन्द्रं छन्दः । शङ्काङ्ग छन्द; ॥ ५॥ 

आच्छच्छन्दः पच्छच्छन्दः अनवा आच्छच्छन्दो ऽन पच्छच्छ- 
न्दुः रात्रि संयच्छन्द्ः । वियच्छदः; अस बरे रोको त्ियच्छन्दः। 
सेयच्छन्दः निकायरछन्दः वायु निकायरछन्द्ः । विवधश्छन्दः 
अन्तरित वे पिवधहछन्दः। निरस्छन्दः अन्नं वे गिरर्छन्दः भरन- 
उछन्दः अग्ने भ्रजश्छन्दः । सप्सतुपखन्दोऽनुष्टुपृन्द इति 
वाण्यै सभस्तुप्छन्दो वागवुष्टुष्छन्दः । एवश्छन्दः वरिवश्छन्द इते 
तस्यीक्छो बन्धुः । यथाश्च॒ति व्याख्यानम् । यातम् एवः 
अवनात्पृथिवीखोकः छन्दः छादनात् तान्त्वा्ुपद षामि इति 

 व्यार्याघम्पेभदशेनम् ॥ ५॥ 
आचख्छत् अच्छादयति चरीरमित्याच्छदच्म् । प्रच्छ् पच्छा 

द्यतीति पच्छदश्नम् । अन्नं वा जआच्छच्छन्दोऽन्न परच्छच्छन्द इति 
(४) श्रुतेः ॥ सयत् सयच्छति व्यापारान्निवत्तेयति जन्तूनि्ति 
स्यत् राजिः राजिव रायच्छन्द् इति (८ ~; २, ५) श्चुतः 

वियत् दिशेञण यच्छन्ति गच्छन्ति व्यापारायेतस्तो जनो यत्रेति 
 वियदहिनम् । अहर्वै वियच्छन्दं इति (५) श्चुतेः॥ हतं विस्ती- 
णी स्वः। अस्रोवे लोको उहच्छन्द (५) इतिश्रुतेः ॥ रथन्तरम् 

-श्थेः तीर्यते गम्यते यतेति रथन्तरं भूमण्डलम् । अयंवै छोको र- 
धन्तर छन्द इति (५) श्रुतैः । निकायः नित्यं कायात रन्दं क- 

रोति इक्तादीञुन्मूखयन्निति निकायो वायुः कै शाब्दे । वायुर्वै नि- 
कायश्डन्द् इति (५) श्रुतेः ॥ विविधः बिविधं बध्यन्ते हन्यन्ते 
पापफरनि मेश्ष्य-वे मूतप्रेतादिरूपेण प्राणिनो यत्रैति विचिधो- 
$न्तरिश्चम् । अन्तरिक्चं वै विवधद्छन्द इति (५) श्रुतेः ॥ गिः 

५ 



७५४ अन्त्रभाष्य-वैददौपसदहिला शुङ्कयसुःसंहिसी । 

गीर्यते भक्ष्यत इति गिरोऽ्नम् ¦ अक्ं वै गिरः इति (५) श्युतेः॥ 
ञ्जः भ्राजते दीप्यत इति भ्रजोऽधिः । भद्िवै भ्रजभ्छन्द् इति 
(५) श्रुतेः । सखस्तुप् अदष्टुप् सम्यक् स्तुभ्यते रुध्यते वशीक्र- 
यते अनु निरन्तरं स्तुभ्यतेऽ्नया सा सखस्तुप् अनुष्टुप् वाम् । 
वागेव स्शस्तुप् छन्दो वागुष्डुप् छन्द इतिं (५) श्ुतेः॥ पवः 
घरिवः इति पदद्वयं व्याख्यातम् ॥ वयः बाल्यादिचंयाहतुभूतमन्नम् । . 
सन्नं दै वयरछन्द इति ( ६) श्रुतेः वयस्कृत् वर्यांस्ि बाल्यादीनि 
करोतीति वयस्छृद् जङयधिः । आग्ने वपषरस्छच्छन्द् श्त (६) 

श्रुतेः ॥ विष्पघोः विविधं स्पधेन्ते एेभ्वयोधक्यदशरनन जनाय 
श्रति विष्पधोः सवमः । स्पध सङ्खं असन् असोषे छखोको विष्प- 
धोण्छन्द्ः इति (5) श्चुतेः॥ विद्ाखत् विविधं राखन्ते रोमन्ते 
जना यत्रेति विशार भूतम् । अयं वे रोक) विशार छन्द इते 
(६) श्चुतेः ॥ छदिः ऊायतेऽकैरभ्मिभिरिति छउदिरन्तरिक्षम् । 
अन्तारक्च वे छदेश्छन्द् इति (६. श्रुतेः॥ दुरोहणं दुःखन सदु 

मासेदणं क्ते शक्य निष्कामस्येःतिष्ामादियक्ञपयासजावन्ञानसा- 
ध्यत्वादिति दुरोणं र्विः। असो वा आदित्यो दूरोहणं छन्द इति 
[६1 श्रुतेः ॥ चन्द्रम् तन्द्रि सादे मोहे तन्द्रि सीदति स्थानस- 
कोचनति तन्द्रं श्रेणी । पङ्क तन्द्रं छन्दं इति ( ६ ) धते: ॥ अङ्का 
ह्म् अङ्क स्थले अङ्कानि गत्तेपाषाणादिचिहानि यच्रेत्यङ्काङ्कं जरम् । 
आपो वा अद्भूमङ्कं छन्द इति ( ६ ) तेः ॥ अचरष्टकानां भूलोकादि. 

$^ अ (५ 

र्पेण स्तुतिरिति भावः ॥ ५॥ 

ररिमिनां सत्यायं सत्यं जिन्व ¦ परोतिन्ना घणा 
धम जिन्व । अन्वित्या हवा दिव जिन्व । सन्धि- 
नान्तरिक्चणान्तरिश्चं जिन्व । प्रतिधिन। एूथिव्या पं 
यिवीं जिन्व | विष्टस्मनत वृष्या चुट जि प्रव- 
याहाहाजिन्व । अनुधा रान्या रार अन्व । उरिजा 
खदयुभ्यो वसुन् जिन्व | प्रकतेनारित्थेम्यं आदत्वान् 
जिन्व | 

लन्तुना राचस्पोषेण रायस्पोषं जिन्व „सर्पण 



पश्चदो ऽध्यायः । १५॥। कषिदधको । ७। ७५९ 

श्रूुनायं श्चुनं जिन्व । णेडनावष्मीभेरोध्ीजिन्वं । उ- 
ततेन तनूभिः्ननूजिन्व । कवयोधसा शतेना धीतं जिन्व 

व 

आ चाजता तजसा तजा जिन्व । ७ ॥ 

एकोनत्रिंजच्स्तोपभागानुपदाधि । रश्मिना सत्याय सत्यं 
जिन्वेति । अत्र श्चुतिदता व्याख्या । अघ्रुनादो जिन्व । अदो- 
ऽस्युष्पे स्वा अध्रिपतिनो जोर्ज जिन्वेति । तरिधा विहिता मन्बाः । 

4 $ क 

तत्र प्रथप्रस्य पन्त्रगणस्य द्कण्डकदधिपरारपादतस्य व्याख्याः 

नम् । अश्ना रर्िना अद्: सत्यं जिन्व । जिन्वतिः. तपे 
णाथेः | ररिमिना अनेन सत्याय उपहिता सती सत्यं तय । 
प्रतिना अन्नेन । धम॑णा पयपोयेति पिभेक्तिव्यत्ययः । न दिवा 
दिवे अथोयोपहिता सती दिवं जिन्व ॥ ६ ॥ ७॥ 

का० ८ ९७, ११, ९-१० ) सवतः आषाडावेखाया स्तोमभागा 
रदिमना इत्यायेति प्रतिमन्त्रं पञ्चदश दश्षिणेनानुकम् । आषा 
दवें स्वैदिश्चु स्तोमभागखंज्ला इष्टका उपदधाति रदिमने- 
व्यायेकोन्चिरान्मन्तेः तन्मध्ये पञ्चदश भरागनुकं दक्षिणेन अथौ 
ष्यतुदेदा प्रागनुकमुत्तरेणोपधया इति दुडायथेः ॥ एकोन च्रराय- 
जंषाष्टकादेवत्यानि । इमे मन्जाः श्चत्या निधा व्याख्याताः कण्डि- 
काद्वयपथेन्तममुनोापदहिता सत्यदो जिन्वेति प्रथमः अदोऽस्यमुष्पै 
ष्वासरुपदधामीति द्वितीयः आधपतिनोजाजं जिन्वेति ठेतायः भ्र 
कारः । तथा च श्त्तिः (८५ ३ ३) अद्युनादा जन्ादोऽस्य- 

मुष्मै त्वाधिपतिनोजोज जिन्वेति जधा विहिताख्रेधा विहित क्य- 
श्रमिति ॥ अथ वाक्याथंः । हे इष्टके ! त्वं रदेमनक्नेन" सस्यायोप्- 
हिता सती सत्यं सत्यवचो जिन्व तपय तेजोचुद्धिपरदत्वादन्नं रष्िमः 

रभ्मिरन्नमिति . ( <, ५५ ३, ३, ) श्तेः ॥ प्रकषण देहे इतिगेतियं 
स्येति प्रेतिरन्नम् तेन । धर्मणा विभक्तेन्यत्ययः धमण धमोयो 
पिता सती धम जिन्व प्रणय प्रेतिरन्नमिषप्ति (६ >) श्तेः । सवै 
मन्त्रेषु दि यं पदं चतुथ्यन्तं का्थेम् ॥ अन्वेति देदमजुगच्छती- 

 -स्यान्वितिसन्नम् तया दिवा दिवेऽथांयापहिता सत्ती द्व चुलखाक 



ऊत मन्त्रसाष्य-वेद्दीपसदहिता दुञ्कयसःसंहिता। 

जिन्व । अन्विनिरत्रमिति (३ ) श्चुतेः ॥ सन्धिना सम्यग् वटाष्टिकं 
धीयतेऽसिमिान्नति खन्धिरन्नं तेन अन्तारश्चेण अन्तरिक्षाथेपुपहिता- 
न्तरिक्ं जिन्व ॥ प्रति्ीयतऽस्मिन्निति प्रतिधिरन्नं तेन पृथिव्ये उ 
पिता सती प्रथर्षीं जिन्व ॥ विषटममेन देह विष्म्मयतीति चिष्ठ 
स्मोऽद् तेन इष्टये उपाहित वष्टि जिन्घ ॥ म्रवया प्रकर्पेण.वातिदे- 
हं गच्छनीतिं प्रवान्नप्र् तेनाह्वहन उपहिनाहर्दिनं जिन्व ॥ अदुया 
देदान्तगेतद्वासघ्रतिनाडीधरचुयाति आप्नोति देहमित्यद्धयान्नं त- 
या । तृतोयेकवचने अतोघातोरित्यारोपः । रायै उपहित रा- 
श्रीः जिन्व ॥ उशिजा वश्च कान्ता उदयते सवैः काञ्यत इत्युशिग 
श्प तेन वङ्ुभ्योऽथांयोपाहिता बशचूत् जिन्व ॥ प्रकेतेन प्रकर्चेण क 
सुखमीयतेऽनेनेति प्रकेतभन्नं तेनादित्येभ्योऽथायोवाहे तात्या 
चू {अन्व ॥2॥ 

तन्तुत्रा तन्यते विस्तायंत इति तन्तुरन्नं तेन } रायस्पोषेण ध. 
नयु उपदिता रायस्पोषं जिन्व ॥ संसर्पेण सम्यर् सर्पति प्रख- 
स्ति देहे इति संसर्योऽन्नम् सेन श्ुताय शाशख्ायोपदिता श्रुतं 
जिन्व ॥ इडान्नम् इदैवेडम् स्वाथैष्णा तनोषधीभिः ओषध्यथेमुप- 
हिता ओषधीरजिन्व ॥ उत्तमेन उद्रतं तमो यस्मात् यद्धात्तमनोत्- 
कृष्टान्नेन तनूभिः शरीराथतरुपह्धित्रा तनुः शयैराणि जिन्व ॥ वयोध- 
सा वयो दध्ाति पुष्णाति वयोधा अन्नं तेनाधीतनाध्ययनायोपहि- 
ताधीतं जिन्व ॥ अमि सवतो जीयते यने््या्जत्छवजयषेतुरन्न 
तेनं तेजसा तेजो ऽथ पुपहिता तेजो लजिन्वे ॥ ७॥ 

प्रनिपदंसि परिपद् त्या । यलुपदस्यदसुपद्ं स्वा। 
सम्पदंसि सम्पदे त्वा । तेज ऽसि तज॑स त्वा॥८॥ 

 दितीयस्य मरन्त्रवगेस्य व्याख्यानम् । अद्धमोयोपहिता 
सती धप जिन्व | एवं द्वितीयान्तं पदं चतुध्यन्तं कत्तेन्यं स- 

- येत्र मन्त्रेषु । अभ्वित्या अनेऽस्ययुप्यै ला । अदः अभि चिद 
दसि । अघुष्मे ता शिते स्वा बाक्यधवे;। यतः चिदसि 
त्रिगुणासि । अन्ने दि च्रिगुणम् अन्ने च स्वम् अतः त्रिद्तेऽथा-. 
य त्वाएुपदषामि॥८॥) 



पञ्चदशोऽध्यायः । १८५ । करिङक्षा ९) ,$५ॐ 

अ्रोऽस्यप्रुष्मे त्वेति व्याख्यानपरस्तानाह । परतिपद्यते जीव- 
नमननाने प्रतिपदम् हे इष्टके ! त्वं प्रतिपदश्नरूपासि प्रतिपदे.ऽन्नाय 
व्वा पुपद घामीति शेषः । एवं सवे ॥ पराततादनमनुपरयतेऽनुपदश्न- 
मास अचुपदेऽन्नाय त्वामुपरघ्रामि ॥ हे इष्टके ! त्व सम्पदश्नधास्ि 
संस्पदेऽथोय त्वाप्रुपद यामि ॥ तेजसः कारणत्वातस्तजोऽन्नम् तेजसे 
त्वाञ्रुपद्धामि ॥ < ॥ 

धिश्रदषत्ति लिश्रतें त्या | परघ्रदाकि पदतें त्वा । ि- 
बरदसि शिदिति तशा । सदृदसि सधरते त्वा ¦ आक्रमोऽ- 
स्याक्माःय त्वा | सकलोऽस्ति सक्रमाय त्वा । उत्कर 
५, त ६ जे ० । म)ऽत्युत्कप्राय त्वा । उल्कान्तरस्युच्कान्त्ये त्वा। 
धिं १ पु ल न 9 1 अपियनिनोर्जोजं जिन्व ॥९॥ 

० [क्ष . $ 

प्रणोति भूतानीति प्रदरत् अन्नम् यतस्त्वं प्रहदासि अतः 
५ † [क क क 

परहतेऽथाोय त्वाघ्रुपदधरापीति । तृतीयो व्याख्यायते । अधि 
+ ¢ ०६ | च $ पतिना हेहवरेण । ऊजा अन्नरमेन उज्नेभन्ररस् जिन्व तपेय । 

५ $ ई # ¢ म १५ (ऋ ० 

अभिधयगतां क्रियां पयांखाच्याभिषाननग्युत्पतिः कत्तेव्या ।॥९॥ 

 कषिष्रश्ठदीजरूपेण जिथुणत्वाक्चिधा वैत इति अिच्दन्रं त- 
दूरा त्वा चिष्ठते उपद्ध्ामि ॥ प्रबुणोति भूतानीति प्रद्दन्नं यतस्त्वं 
परघुद सि अतः प्घरनेऽथाय त्वाद्ुपदधामि ॥ विद्ाषेण वर्ते भूतेषु 
इति विच्दन्ं त्व विचृदसि दिबनेऽथोय स्वारुपदधामि ॥ सहव 
पतते सचदसि सूचतऽन्नाय त्वाञ्जुपद्० ॥ आक्रामति पराभवति 
छु श्ाभित्याक्रमो.ऽन्ं त्वमाक्रमोऽसि आक्रमाय त्वाम्ुप० ॥ देहे स- 
कमतीतति सक्रमोभ्न्न त्वं सक्रमोऽसि संक्रमाय त्वामुप० ॥ सन्ता 
नोत्प्यै बीजरूपेण परिणम्योत्क्रामतीव्युत्क्रमोऽन्न त्वं तद्ध 
पासि उत्क्रमाय त्वामुप उत्ङृष्य कान्तिममनं यस्पेत्युद्का- 
न्तिरन्नम् । हे इष्टके ! त्वमुतक्रान्तिरसि उत्करान्त्ये अथौय त्वामुप- 
दश्वाभि ॥ अथं वतीयो व्याख्यासेदः । अधिकं पातीत्यधिपतिः अ- 
धिकपारकेन ऊजौ अन्नरसेन उजेमन्नरसं जिन्व त्पेय ॥ एवं मन्े- 
ष्वभिपेयाचुसारेण ब्युतूपच्िः काय्य ४९॥ 
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रास्यासि पाती दिग्बसंवस्ते देवा अधिपतपोऽ- 
चिरैलीना प्रतिधत धिश्चच्ा स्तोमं; पृथिच्या ४ श्र॑य- 
त्वाञ्यश्रकूथमन्भथानै स्नेभ्नातु रथन्तर साम् प्रतिं 
शत्या अन्तरि ऋषयस्त्वा पर्चजा देवेषु दिगो 
मात्रया वरिणा प्रथन्तु सिघनो चायमयधिपतिदध्व 

ते त्वा सव संबिठाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे टके यजं- 
मानश्च सादयन्तु | १० ॥ 

नाकसद् उपदधाति ! रायि । यात्वं र्गी रानुदी- 
ष्ठो । इहवरी असि प्राची च द्विक । यस्याश्च वसवः ते तव 
देवा अथिपतयः अधिष्ठातारः । यस्याश्च अभ्रिहैतीनामक्लाणां 
षधदेतुभूतानां धारयिता निधारयिता तां त्वां व्रवीमि । 
चिष्टस्स्तोमः पृथिव्यां भ्रपतु स्थापयतु । राज्यं च उक्थम् । 

 अव्यथाये अचछनाय स्तश्नातु स्थिरीकरोतु । रथन्तरं च साम 
परतिष्ठित्ये भतिष्ानाय स्तभ्नातु । अन्तरिक्षे छोके । षयश्च त्वां 
प्रथमजाः } पाणा वा षयः प्रथमजाः । देवेषु पध्ये | दिव; 
चुखोकस्य मात्रया षरिम्णा च उरुत्वेन च प्रथन्तु पृथ्वीं ङक 
न्तु । प्रथयन्तविति प्रप्र णिचो छोपः । विधत्त चायमधिष- 
तिश्च | विधत्त वाद् । आधिपातिमंनः। एते च प्रथयताम् । 
तव एते वस्व्रादयो यथोक्ताः सर्वे संत्रिदानाः । एेकमत्येनाव- 
स्थिताः । नाकस्य पृष्ठ सरग रोके यजमानचलंचसा- 
दयन्तु॥१०॥ 

 का०( १७, १२, १ ] नाकसदोऽनुकेषु पूर्यञजमुतव्यावेखाया- 
माद्धिवनोषद्राज्ञयसीति धरतिमन्तम् । पुर्बानृक स्थानाभावात् पूर्वा 
नूकवजं चिदिक्ष्वनूक्रषु ऋतव्यात्रेखायामनूकोपरि राज्ञीत्यादि पञ्च- 
केण्डिकाभिराद्विनोवन्नाकसत्सज्ेष्टका उपद्ध्वार्तति सूत्राथेः॥ पु 
रस्तादुपदधाति ) राक्श्चसखिं । पञ्च यजूषि लिङ्गोकदेवतानि। हे 
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इष्टके ¦ रक्षी राजमान। प्राची पृतौ दिकं त्वमसि । बसवोणश्ष्टौदे 
घास्ते तवाधिपतयोऽधिकं पालापेतारः । आग्निर्हैतीनायुपद्रबकारि- 
णानां पलयुधानां प्रतितं निराकता । किञ्च अिब्रत्स्तामः त्वा 
त्वां पृथिव्यां यतु उत्थापयतु । माल्यमास्यनामकमुक्थं शाद्धं प्रो 
देवायाग्नये दत्यादिकस् ( रेतरेयत्रा० २, ४० ) अन्यथ न व्यथां 
तस्यै चरनाभावाय त्वां स्तभ्नातु ददीकयोतु । रथन्तरं साम अ- 
त्तरिक्षे लोके प्रतिष्ठित्यै पतिष्ठानाय त्वां स्तभ्नातु । मअथमजाः 
प्रथमोत्पन्ना ऋषयः प्राणा देवेषु द्युलोकमध्ये दिवः आकाास्य 
मात्रया परिमाणेन बरिपणा उर्त्वन त्वां प्रथन्तु प्रथयन्तु । छन्द्- 
स्युभयथेति ( पा०३, ४, १२७) शप ञाधेघातुकत्वाणिरोषः। 
भाणाः वा ऋषयः प्रथमजा इति (4 ६, १, ५) श्चुतः आकाशस्य 
यादा विशाख्त्वं तादभ्वि्ाषखां त्वां कदेन्त्वित्यथेः ॥ विधतो इष्ट 
कानिष्पादयिता च पुनरयमयिपतिरेषटकापारुक्ञ्च त्वां प्रथयताम् 
यद्वा विधतो चिरेषण धारयिता वागाभस्रानी देवः अयमाधपत्तिः 
प्रधानभूतो देवो मनोऽभिमानीतो च त्वां प्रथयताम् । विधत्त 
चायमधिपतिश्येति वाक् चतो मनश्च तां हेद्? सवं बिधास्यत 

` शति (८4 €, ९ ५, श्रुतेः किञ्च ते सवे यथाक्ता वस्वादयः स. 

विदानाः ेकमत्येनावरिथताः सन्तो नाकस्य पृष्ठेन अक दुःखं 
नाकं सुखं तस्य पृष्ठे स्वरूपे खरूपे स्वगे काके यजमानम् इष्टके 
चकासा्वां च सादयन्तु ॥ स्तोमाः सामानि च राजदूयप्रकरणे द् 
शामऽध्याये आचीमासोहेत्यादिकण्डिकासु ( १० अ० १०-१४ क० ) 

व्याख्यातानि ॥ १० ॥ | 

 विराड्ै द्द्िंणा दिथरद्रास्तं देवा अधिपतधर 

हृन्द्रे। हेतीनां धंतिध्ना धथडरस्त्वा स्तोमः एथ 
ट्या यतु प्रगमुश्थ नव्थयायै स्तभ्नातु बहत्सः 
प्रतिंष्ित्या अन्तरिश्च ऋषंदस्त्वा प्रथतजा ठेषु दिषो 

म्या वरिभणा प्रथन्तु विघन्ता चायमःघेपनिदव 

ते त्वा संविदाना नाकस्य पष्ठे स्वगे लोके यजं. 

भानञ् सादयन्तु ।॥ १९१॥ 
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सम्राडसि परतीची दिगादित्यास्ते देवा अगिंप- 
तयो वर्णो दे्नां प्रतिघ्नती सस्षदरास्त्वास्तोमंः 
एृथिन्या जयतु मर्त्वतीयम्क्थतन्यथःये स्तभ्नातु 
वैरुप१५ साच प्रतिष्ठित्या अरन्तरेष् ऋषयस्त्वा प्रथन 
जा देवेषु दिदो साञ्चया वरिणा धयन्तु विधत चाः 
यमधिपतिदचते त्वा संव संविदाना नाकस्य पृ 
स्कर्गे लोके यजमानच् सादयन्तु ॥ १२ ॥ 

स्वराडस्युदीध्वी दिङ्पसनस्ते ठेदा आधेपतय॒ः 
सोमो देलीनां प्रनिघन्तंकशिषडस्म्वा स्तम: प्रधि 
ठया अयत निष्केवल्यसुक्यमऽयथाये स्तम्नातु ब- 
राज साञ्च प्रतिष्ठित्या अन्तीरक्च कऋदयस्त्वा प्रथ- 
मजा देवेषु दिषो सद्या वरेद्धणा अथन्तु विघलतां 
व्वायमरधयिपतिच्चतेत्वा सन संनिदाना नाकस्य पष्ठ 
स्वगे लाक यजमानश्च साद्यन्त ॥ ९३॥ 

अधिषलन्यतसि बृहती दिग्विचयं ते रेवा अगिप- 
तयो ब्ृस्परिद्तीनां प॑तिघत्ता चिंगवन्रयाश्िषछनौ 
त्वा स्तोमं पृथिव्य अयतां चदवदेवाधेमार्ते उक्थे 
अस्यायं स्तन्नीता राक्रररैवत सामनी पर्लिष्न्या 
अन्तरिक्ष ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो आा्चया 
वर्मणा अथन्त चित्ता चायमपिपलिष्च ते त्वा 
सव संवेदाना नाकस्य पृष्ठे स्वग ट्ोके यजमानच 
साद्यन्त ॥.१४॥ 

उत्तराघ्ु कण्डिकासु देवाः दैवीनां प्रतिपत्तारः स्तषा; 
उक्थानि सामाने चान्यानि सविष्यान्त । समानमन्यत् ११ 
॥ १२॥ १३॥ ९.४॥ 
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अथ दक्षिणतः । चतखघु कण्डिका देवाः हेतीन्पं प्रतिधतोरः 
स्तोमाः उक्थानि सामानि चान्यानि समानमन्यत् । वायुर्मा इति 
( २७ अध्या ३९१ क ०) प्रग र्धम् ॥१२॥ 

अथ पश्चात् । सस्यग्राज्ते सघ्नार् | आत्वा र्थं यथोत्तयं इति 
(ऋश्स० म० ८) ७; ९; १) मरुत्वतीयं राख्यप् ॥ १२॥ 

अथोत्तरतः । स्वेनैव राजते स्वाद 1 अत्य त्वा शूर नोचुम ड 
` व्याक ( ऋकष्त० मा० ७, २, १५, २२ ) निष्केवदयं राख्म् ॥ १२॥ 

अथ मध्ये । हे इष्टके ! आधेकं पाटयिची बृहती भोदाध्वी दि- 
गसि । चरिणवन्रयस्िशौ स्तामो त्वां प्र्थिव्यां श्रयताम् । वेश्वदेवा- 
थिमास्ते रखे अचलङ्नाय स्तश्चीताय् । श्लाक्षररेवते सायनी चा- 
र्तारिक्ष स्थस्य त्वां स्वश्नीताय् । दिवचनते विषः तत्सवितुदेणी- 
सहे इत्यादि ( ककत म० ५, ६, १० १ ) वेश्वदेवे राखम् । वश्वा- 
नराय प्रृथुपाजसे इत्यादिकमधिमाख्व रास्रम् ( उहङ्सन म० ३, 
१, १३, ९ ) ॥ उक्तमन्यत् ॥ १४॥ | 

अथं पुरो दरिकेछाः सस्यरष्िद्रस्छस्य रथगत्खद्य 
सरथाजःख सनानीग्रास्रण्यों । पञ्जिश्टस्यटखा च क- 
दुस्थ च्यप्परसं ट ङ्श््णवः पराया हतिः पारूष्- 

थो बधः प्रहेतिस्तभ्यो नमां अशत ते नोऽ्वन्तल ते 
कप [कैन 

ना खृडयन्य ति य द्टिष्मो यञ सो दषिटि तमेष जस्भं 
दध्मः ॥ १५॥ 

पञचूडा उपदधाति । अयं पुरः । योऽयपद्चिः पुरः षप- 
रस्तादूपधायोपचय्यंत पुर होत इत्युच्यते हरिकेशश्च हरितज्या- 
खः सुवणेवणोचिरिति यावद् । सस्यैरकििश्च । सूर्यध्येवभ्ेः 
रश्मयः तस्य रथग्त्सश्च रथेऽवस्थितो श्त्सः मेधावी । मरृणतेः 
स्तुतिकमणः रथयुद्धङ्शर इत्यथेः । रथोजाश्च । रथे ओनो- 
ऽस्येति रथोजाः । चकारौ सथुच्यार्थीयौ । सेनानीग्रामण्यौ | 
संता नयतीति सेनानीः भ्रामं नयतीति अ्रामणीः ! वासन्दि- 
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कफो तादत् इति श्चुतिः । पुञ्ञिकस्थलाचक्रतुस्यलाचाप्परसी । 
पुञ्जीकृतरूपरावण्यसौभाग्यगुणस्यखा । क्रतूनां सङ्र्पानां 
स्थलमिव । स्वरीद्रग्यस्य रूपादिङ्ञानं सङ्सपः तन्मूलकस्तु का- 
मः । दिशश उपदिश्श्वेति मरित्थिः । सेना च समितिशवेति 
श्रुतिः ! दङ्क्ष्णवः । दरनशीलः परचवो हेतिर्वैजः आयुधम् । 
पोरुषजनितः बधः विनाशः । प्रहेतिः परकृष्टमायुधम् । तेभ्यो 
नमः अस्तु । तेभ्यो हेतिपहतिभ्यः नमस्कारोऽस्त । तेच नोऽ 
स्पानवन्तु । गोपायन्तु । तेनो मृडयन्तु । ते अस्मान्पुखयन्तु । 
ते वयं हेतिपरेतिभियंप्यमानाः यं पुरषं द्विष्मः । यस्यानिषट 
चिन्तयामः यश्च पुरूषः नः अस्मान् द्रष्ट अस्मान् प्र्यभ्रीतिं 
करोति । तं पुरुषम् । एषां हेतिप्रहेतीनाम् । ववं जम्ये द्रा 
कराछे मुखे । दमः प्रक्षिपामः ॥ १५ ॥ 

का० ( १७१ १२, २३ ) पुरीषमोप्योपयेयं पुर इति पश्चन्बूडाः 
प्रतिदिदौ यथालिङ्गम् ॥ नाकूसत्छु तूष्णी चात्वारखुदं प्रक्षिप्य ना- 
कसद्ास्रुपरि स्वेदिश्चु यथारिङ्घ लिङ्गानतिक्रपरेण यद्धिङ्गको मन्ञ- 
स्तदिशि तन्म्रेण पञ्चन्युडासंज्ञक: पञ्चेष्टका उपदधातीति सुजा- 
थः ॥ पञ्च यजुषि छिङ्गोकतदेवत्यानि । योऽयं पुरोऽञ्चिः इषटकारूपः 
पुरस्तादुपधीयनानत्वात् पुयोऽिः । अञ्चि पुरस्तद्यत्तवाह पुर 
इति प्राञ्च द्य्चि्ुद्धसन्ति प्राञ्चप्रुपचरन्तीति (८, & १, १६) 
श्रुतेः । कीदशः । हरिकेशः हस्यो हरितचणः कनकवणौः केशाः 
केरासमा ज्वाका यस्य हरिः पिङ्घे हरिद्रे इत्यसि धानात् । सुययैर- 
भ्मिः दुथ्येस्येव रदमयः किरणा यस्य । सूरय्यस्येव दयप्र रदमय 
इति (<, ६, ९, १६ ) श्रुतेः ॥ तस्या रथगरत्छः स्थोजाश्च सना- 
नीश्रामण्यो रथ गृत्सो मेधावी कराली रथगरत्लः गरन्सो मेधावी गर 
णातेः स्तुतिकमेण इति यास्कोक्तेः ( जिरु० ९ ५) । सनां नयती- 
ति सेनानीः । चो समुचय । रथे ओजस्तेजो यस्य स रथोजाः 
रथयुदधक्णल इत्यथः । स घ्रामं नयतीति श्रमणी; । एतन्नामको 
सेनानैय्ामण्यो परिचारको तौ च वासन्तिकादूत् रत्यथैः। वास 
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नितिको ताव्त् इति { १६ ] श्रुतेः ॥ तथा पुञ्चिकूस्थला कतुस्थ 
खा चेत्यसप्सछरसरो द्विगुपरदिगरूपे यस्य पारेचरके । पुञ्ञकस्य पु- 
अकृतस्य रूपलावण्यसामाम्यादिगुणससहस्य स्थलाधारभूता 
पुञ्जिकस्थला । करतून सङ्कल्पानां रूपादिज्ञानानां स्थाखा स्थानमू- 
ता क्रतुस्थङा । पुञ्िकस्य क्रतूनां च स्थलं यस्यामिति बहुनी 
दिवां ! पुश्चिकस्थला च कतुस्थला चाप्सरसाविति दिक् चापदि 
शा चतिदह स्माह मादहित्थिरिति (१६) श्रुतेः ॥ दङ्क्ष्णवा ददान 
लीखाः पशवः व्याघ्रादयो हेतिरायुधं चञ्चः ॥ पोरूषेयः पुरूषसतम्ब- 
स्री वधः हननं वधः प्रहेतिः प्कृष्रमायुधं यस्मिन्नस्रे मुक्ते रावणः 
सनव परस्पर रिपवो घ्रान्त स पारुवया वधः । यदन्योऽन्यं घ्व 
न्ति स पारुषयो बधः प्रहातरिति (१६ ) श्रुतेः ॥ यस्याधेष्ट्यं सा- 
मग्रोहे इष्टके ! त्वं तव्ा्स्वरूपासोत्यथेः । योऽयमभधचियौ च तस्य 
सेनानीग्रामण्यौ य चाप्सरतौये च हेतिप्रहेती तेभ्यः सर्वेभ्यः सः 
वदा नमो ननस्कारोऽस्तुते सवं नोऽस्माम् खडयन्तु सुखयन्तु ते 
नोऽस्पानवन्तु रक्षन्तु यं नरं कयं द्विष्मः यस्यानिष्टं चिन्तयामः य 
श्च नये नोऽस्मान् देष अस्मास्वश्रीततिं करोति तं नरमेषां पूवाक्ता- 
नं जम्भे दृष्कसले मुख चयं दध्मः पक्षिपाम्नः जमिः नाशने जम्भ 
यति नाशयति जम्मा दषा य्मिन्नस्तीति जम्भे भुखम् ॥ ९५॥ 

अथं दं्चिणा दिवकमं तस्य॑ रथस्व नच रथं 

चित्रश्च सेनानीम्रायण्यः ॥ मेनका च सहजन्या चा- 
प्सरसौ यातुधाना देती रश्चाषछ्यि प्रहेतिस्तेम्यो नमो 

अस्नुतेनो अवन्तते नें ख्डयन्तुतेयं द्विष्छो यञ्च॑ 
नो दल्टि तमेकं जस्मे दध्मः ॥ १६ ॥ 

उत्तरेषु | अयं दक्निणा । दक्षिणतो विश्वकमां सेष्य 
कृत्ता वायुः तस्य वायोरथस्रनः रथेऽवस्थितो महास्वनः ! स्- 
नः चञदः । रथे चित्रः रथेऽवस्थितो विचित्रयोधी । मेनकां च 

सहजन्या च । मेनका पानयन्तदयेनां । समानानां जनानां सहन 

न्या। अपरतो हि सामान्याः । यातुधानाः; रक्षांसि ॥ १६ ॥ 
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वि्वःयचाः । यद् द्चवेष उदेत्यथेद स व्यचो भवति तयत्त- 
माइ पश्चादिति तस्मादरतं परल्थश्चुमव यन्तं पदयन्तीति (८, ६, १, 
१८ ) श्रुतेः ॥ तस्यादित्यस्य रथं स्थितः धात इव स्थिरो स्थधोत 
सेनानीः । असमोऽन्ये रथेरतुल्यो रथो यस्य सोऽसमरथो नाम ्या- 
मणीःतो च वाषिकःचतू । वार्षिकी ताच्चतू इति ( १८ ) श्रुते 
म्खाचत्ति नरं प्रव्यात्मनं दशदैयतीति प्रम्खोचन्ती ॥ अचु वारं बारं 
म्खाघन्तीव्यबुस्खोचन्तीत्यष्सरस ॥ व्याघ्राः प्रक्षिद्धाः यस्य हेतिः 
खपाः प्रहेतिवैस्य तद्रुपासि ॥ उक्तमन्यत् ॥ १७ ॥ 

अयश्युत्तरात् सेयक्कतुस्नस्य ताश्थञ्ारिटनेमिश्च से- 
नानीग्राछरण्यों ॥ विरमायची च घुताचीं चाप्सरसावापों 
~ # (0 क, 

रेतिवातः प्रडनिस्नभ्या नमो अस्ते नोऽ्वन्तते नो 
ष्ट्य ६1 ल य ज्िच्ल यथन द्द तनद् जन्म 

द्ध्यः॥ १८ ॥ 

` अयञ्ुत्तरात् । अयं यज्ञः उत्तरतः । सयदरसु; । सय- 
न्ति वसुनो धनस्य छिप्सवोयं भ्रति स संयद्रसुयज्ञः । दीयते 
हि तत्र मपेभ्यः । तायः तीक्ष्णेऽन्तरिक्षे क्षिपति पक्षाभिति 
ताक्षयेः । अरिष्टनेमिः अनुपदिमि ताथुधः । विश्वाची च सर्व 
प्रति अचर्शीखा । साधारणा हिसा । श्रताची धृताश्चना। 
घतं हि अप््रसामन्नम् । तथा चोषेशीवाक्यस् । धृतस्य स्तो- 
फ सष्ररहः परारनामीति । आपः वतिः ॥ १८ ॥ 

अथोत्तरतः । उत्तरास्मन्नित्युतच्तरात् उत्तसयाधरेत्यादिना (पा 
५; ३१ ३४ ) अत्त्ययः अयपुत्तरतः सयद्धल्ुः यज्ञः सम्यक यान्ति 
गच्छन्ति वसुने धनाय य प्रति जनाः स सयद्धसुः यज्ञं गतेभ्यो हि 
दानमावद्यकम् यज्ञस्योत्तरोपचारत्वादुत्तयत् तथा च श्रुतिः (<, 

६, १, १९) । यज्ञो वा उनत्तरात्तद्यत्तमाहोत्तरदिव्युत्तरत उपचारे 
हि यज्ञोऽथ यत्सयद्टसुसित्याह यज्ञ हि सयन्तीतीदं वास्विति ॥ 
तीक्ष्णोऽन्तारेष्े क्षिपति पक्लावेति ताश्यः अरेष्टाञुपसद्चक्षिताने- 
मिययुध यस्य सोऽरिष्टनेमिः पतन्नामकौ सेनामीच्रामण्यौ तो चर 
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धातु ¦ शारदो ताच्रत् । इति ( ९९ ) श्चुतेः ॥ विदहवाची धृताची 
वाप्सरसो ते च दिशोपदिश्ये । विदहवं स्वं प्रत्यञ्चतीति विश्वाची 
सवे साधारणत्वात् । धनमश्चति यङ्क घताची घव दयन्सरसामश्नम् । 
घतस्य स्तोक सद अश्चामील्युवश्ीदचनात्  ॥ आफोभ्पां समूहो 

हेतिः तस्य सप्रूद इत्यश् वातः वायुः प्रहेतिः ॥ तेभ्य इत्या 

दयक्तम् ॥ १८ ॥ 

$ ॐअ, र 

अयसमपययवाग्कदस्तस्यं सनिं सषेणख सनानी 

ग्राघ्रण्यै! ॥ उची; च पूचैचितिश्याप्यरसाववस्पूजन् 
&\. 

हेति.र्दुत्ब्तिसनेभ्यो नमे अस्तुत नों उचन्तुते नो 
# न क श्रडयन्तुते य द्िस्मो यंन दद्द तमेषां जम्भे 

दध्छः ॥ १९ || 

मध्ये । अयश्ुपरि । अयं पञन्यं उपरि । अवीण्वसुः । 
अवीगचनं वघुधनषुदकलक्षणं प्रनाभ्यो ददातीत्यवाग्वसुः पज- 
न्यः । तस्य सेनजिच्च । सेनां जयतीति सेनजित् । सुषेणश्च 
शोभनसेनशथ । उषेशी च उरः पृथुः वश्चः | कामो यस्या इति। 
उर्यैशी । पूर्रचित्तिथ । पूर्वे प्रथमं पुंसां वेतस्तामभ्युपे 
(न 

ति समम्यातक्चषाद् । अवस्दूजन् पजन्यः । हति; । स्पूज- 

तिभैजनि्पोषा्थः । विदयुखहेतिः ॥ १९ ॥ 
अथ मध्ये । उपरि उष्वदेस्ेऽयमवोभ्वसुः पञजंन्यः उपर्युपरिष्टा- 

दिति निपात उष्वैप्रदेश्चे इत्यथे यक्ममध्ो्युखं यद्धसु धनं जखरूपं 
यस्मात्सोऽवीग्वष्ुः अधो जटं परजाभ्यो ददातीत्यथैः । तथाच 
श्रुतिः (<, ६, १, २० ) पजन्यो वा उपरि वद्यत्तमाद्योपरीच्युपरि हि 
पर्जन्योऽथ यद् वौग्वसुरित्याहातो हययोग्वसख बष्ठिरन्नं प्रजाभ्यः प्रदी- 
यत इति ॥ तस्य पञजन्यस्य सेनां जयतीति सनजित् शोभना सना 
यस्येति सुषेणः पथैपद्ादिति षत्वम् ततो णत्वम् तौ सेनानीर 

 मण्यौ तौ हेमान्तकात् हैमन्तिकौ ताचरतू इति ( २० ) श्रुतेः ॥ उखः 
पृथु; कामो वशो यस्याः सोर्वंशी । रूपातिरायात् पूवमेव पुस्पं 
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चित्ततुपेतीति पूत्रीचिन्तिः । पते दिशुपदिग्रूपे अप्सरसौ ॥ स्पूजी 
वज्जनिघोषे अवस्फूजेतीत्यवरफरूजन् भयहेतु शब्दं कुवन् हेतिः । 
विद्यच्चपखा प्रहेतिः ॥ रिष्टं व्याख्यातम् ॥ १२. ॥ 

अच्चिभ्धरा दिवः ककुत्पतिः पृथित्या अयम् ॥ अपा 
` रेताष्द्वि जिन्वति ॥ २०॥ 

छन्दस्या उपधाति । अग्रिमा । आग्रेयं रास तपश्च 
तपस्यश्रेत्यतः । प्रथमः ञयचो गायत्रः । प्रथमा व्याख्याता ॥२०॥ 

का० ( १७, १२, ५) छन्दस्यास्तिस्नोऽनूकरान्तषु पुरस्ताद् गा- 
यत्रीरभ्निसुर्धति पत्युचम् । दश्ष्यम्राणा गायच्याद्यार्छन्दस्या एके- 
कस्मिन् स्थने ति उपदधाति तासां मध्यमा पद्यानृके तामभिते 
दे अद्धंप्ये अचर पृेदिद्यन्कान्ते तिस्रो गायन्नीरग्निमृथति प्र्थु- 

कि 

चम् पव वक्ष्यमाणा अपावे सुजाथः ॥ तख च्छुचाऽश्िदेवत्या गा 

यञ्यः | आद्या व्याख्याता (३ अध्या० १२॥क०)॥२५॥ 

जथमश्चिः सहस्िणो वाजस्य जलिचस्पतिः। सधी 
कवी रयीणाम् | २९॥ 

अयमभ्निः । ऋषिराभिनयेन दशयति । अयमभ्निः सई- 
सिणः । सदृस्ाणि बहनि यस्य विचन्ते तस्य । वाजस्यान्न- 
स्य शतिनथ पतिरधिपतिः । मृदो च रयीणाम् । परधानभू- 
तथच धनानाम् । अञ्चि सर्वेषां धनानां प्रधानं इष्ट 
साधनं हि । कविः करान्तदशेनश्च अतः स्तुमः ॥ २१॥ 
 अयमधचिशीदरास्तं स्तुम इति शेषः । कीदशः सहस्रे संख्या अ- 
स्यास्तीति सहस्नी तस्य । शतिनः शतसख्यावतो वाजस्यान्नस्य 
पतिः स्वामी अनेकान्नप्रद इत्यथे: । तथा रयीणां धनानां मूधाशि- 
रोवदु त्तमः अचि सवेधनानां प्रघानधनं दष्टाद्टसाधनत्वात् कः 
विः करन्तद्ङनः॥ २९॥ 

| त्वामग्ने पुष्कंराद्ध्वथवां निरमन्थत । मूधो वि 
द्रवस्य ठाचतं; ॥ २२॥ | 
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स्यामप्रे पुष्करात् । व्याख्यातम् ॥ २२ ॥ 
व्याख्यातेकाद्श्े दाशिदात्तमकण्डिकायाम् ॥ २२॥ 

सुव थन्ञस्थ रजस्षञ्च चेतः यच्चा चियुद्धिः सचसे 

शिवानमिः। ईिषि.मूधोनं दधिषे सवषां जिहाभभ्ने च- 
कृषे हव्यवाहम् ॥ २३ ॥ 

युषो यज्ञस्य । बरैष्डुभस्रयचः । पथमा व्याख्याता ॥२३॥ 
का० (१७) १२, ७ ) पुरस्ताचिष्टुभो रेतःसिण्वेखायां सुवो य- 

क्षस्थेति । पृवेदिि रेतःल्िभ्वेखायां चिष्टुप्सज्ञा इष्टका उपदधा- 
ति तृचेन तिखः चिष्टुपछन्दस्काभिकम्मिरूपधेया इष्टकाख्िष्डु सः 
पवमग्रऽपि तिखराञ्चष्डुम आशच्चेय्यः । प्रथमा व्यास्यात्ता चयोदशे- 
ऽध्याये ( १३, १५) ॥ २३ ॥ 

` अबोध्यग्निः समिधा जन॑ना प्रतिंघमिवायतीसु- 
वासम्! यहा इव प्रवथासुलिदानाः प्र भानवः सिसत 
नाकमच्छ ॥ २४ ॥ 

अबोध्यभ्निः । योऽययश्िः । अरोधि प्रतिबुध्यते कमभि 
स्यमधिकारम् । समिधा समिन्धनेन } जनानामथिषहोत्रीणां स 
्यातिथिङ्गानश्रद्धास्ंपन्नानाम् । कथमिव प्रतिबुध्यते । पेदुमि- 
वायतीम् यथा पेतुमागच्छन्ती वत्सः प्रतिबुध्यते । यथाच 
उषतमागच्छन्तीं मनुष्याः भतिद्ुध्यन्ते । तस्याहुतिभिर्दीप्षस्य 
यह। इव भ्र वयाघ्रुल्िहानाः यह इति महतो नामधेयम् । यथा 

महान्तो जातपक्षाः पक्षिणः वयां क्षश्षाखयुलिहानाः परि- 
स्यजन्तः उध्यङ्ग -छेयुः । एवम् । भानवः तिस्रते । परिसर) 
प्रसर्पन्ति मानवः अची महान्ति । नाकमच्छ | अच्छामेरा- 
प्तुमिति शाकयूभिः । स्वम्येलोकमभि ॥ २४ ॥ 

जनाना जञानश्रद्धाद्धिजतपणरात्यादिसम्पक्नामनाधिदोनिमां समि 
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धा समिन्धनेनाध्चिः प्रत्यबोधे प्रतिवुध्यते कमणि स्वमाश्वेकारं 
जानातीत्यथेः ! दीपजलनेत्यादिना ८ पा०३, १,६९ ) दि क्तरि 
चिण् । तत्र इष्ठान्तः। आयतीमागच्छन्तीं घतं यथा वत्सः प्रतिवुध्य 
ते यथा चोषखमागच्छन्तीं प्रति मयुष्याः भरतिवुध्यन्ते ॥ दीक्षस्य त- 
स्याञ्च मानवो रदमयो नाकमच्छ स्वगमाधितः प्रिख्ते प्रसरन्ति 
अच्छामेराप्तुशिति शकपूणिः ( भिरू० ५, २८ ) । दृष्टान्तमाह । 
यह इति मष्टन्नाम { निघ० ३, २, १३ ) । यह्वाः महान्तो जातपक्चाः 
पक्षिणो वयां वृक्षशाखां प्रोलिहानाः प्रोद्रच्छन्तो नाकमाकाशं 
प्रति प्रसरन्ति तद्वत् ॥ ऋचोभ्योन्तरं वा । जनानाख्त्विजां सम्ब- 
न्धिस्या सभिधाधिरबोधि प्रतिबोधितः प्रज्वदितः आयतीमुषक्षं 
प्रातःकारं प्रति धेनुं यथा प्रतिबोधयम्ति उत्थापयन्ति व- 
स्य भायवः पोजिहाना नाकमभि प्रसिदख्ते । दष्मन्तः । वयां पञश्चि- 

णां मध्ये यह्वाः महान्तः प्चिणो यथा प्रोद्धच्छन्तः प्रखरन्ति। विः 
पश्ची तस्यामि छन्दसे गुणे वयामिति रूपम् । एकः प्रशब्दः उलि. 
हाना इत्यन्न सम्बध्यते द्वितीयः सिख्वे इत्यच्न । ख गतो हादिः 
कद् । ओहाङ् गतौ शानच् जिहानाः । छषासमिति संहिताया 
दीधः ॥ २४ ॥ | 

अवोचाम कवये मेध्याय वचां उन्दारं शरषमायं 
वष्ण । गविष्ठिरो नससा स्तोर्॑मग्नौ दिवीव रक्म- 
सखन्यश्चमश्रेत् ॥ २५॥ 

अवोचाम । उद्वातारो बूवन्ति । अवोचाम उक्तवन्तो व्- 
यम् । कवये करान्तदशैनाय । मेध्याय यङ्गियाय । वषः स्तु- 
तिलक्षणें वाक्यम् । बन्दार् बन्दनशीखम् । दषभाय वर्वित्रे | 
आष्टुतिपरिणामाभिष्वायमेतत् । ृ ष्णे सेक्त्रे यूने परिणामरदि- 
ताय । इदानीम् । गविष्ठिरः होता गवि वाचि स्थिरोऽपस्या- 
व्यः । तस्य हि अश्रिरषिष्ठात्री देवता । नमसाननेन संयुक्त 
स्तोमं स्तुतिः । अग्नौ आहवनीयाख्ये । अश्रेत् आसञ्जयिष्यति 
अथिसम्बद्धं कङ्कियते । कथमिव ।. दिवीव स्क्मम् | यथाद्- 

९.७ 



४.५० मम््रभाष्य-वेदकीपसदिवा श्युङ्यलःसंहिता + 

रोके रकम रोचनमादिस्यम् । उरुव्यश्चम् । वहुभिः स्॒तिभ- 
क्तेभिरयुक्तम् । स्वरसौषटवादि युक्तम् । स्तोम आदित्येनोप- 
मीयते ॥ २५॥ 

उद्गातासे वदन्ति । वयं कवये क्रान्तदरिनेऽश्रये वचोभवो- 
चाम्र स्तुतिरूपं वाक्यमुक्तवन्तः । कीडशाय कवये । मेध्या 
मेधे यज्ञे योग्याय । वृषभाय श्रेष्ठाय कामानां वयित । वृष्णे सेकतर 
यूने परिणामरहिताय । कीरं वचः बन्दर वन्द्नदीरं स्तुतित- 
त्परम् । द्युबन्योरारूः (पा० २ २, १५३ | इदानीं गविष्ठिरः गवि 
वाचि स्थिरोऽघ्रच्याव्यो होता नमसान्नेन युतं स्तोमं स्तुतिमभ्नौ 
आहवनीये भ्वेत् । अन्तभूतण्यथः श्रयतिः रुङ् ख्डथं छन्दसि ल्यु 
ङखङ्छिट इति वचनात् बष्टुखं छन्दसीति ( पा० २ ४, ७३ 3 रापो 
दुक् गुणः । होताञ्चौ स्तोममापयिष्यत्ि आसञ्जयिष्यति याज्याचु 
वाक्याभिस्प्रमधचिसम्वद्धं क्ररिष्यतीत्यथैः. । तत्र ष्टान्तः । दिवीव 
कृमसुतपरक्षते दिवि शखोके रुक्म रोचमानमादित्यम् । सन्ध्या- 

घन्दनसूर्योपस्थानादिषु विप्रयुक्ताः उरवो बहवो व्यश्चाः स्तुतयो ग- 
तथो वा यस्येति तभिवेत्युतप्रेश्चा । स्तोमः सूर्यंणोपमीयते । गवि 
युधिभ्यां स्थिर इति षत्वम् ॥ २५ ॥ 

अथापि पथमो धाभि घात्ाभेहाता यजिष्ठो अ- 
घ्वरे ष्वीख्ं; । यमश्चवानो भगवो बिरख्चुवेनेघु चित्र 
{चर्च चिररा~चद्या | २2 | 

अयमिह । जागतस्य चः । प्रथमा व्याख्याता ॥ २६ ॥ 
का० ( १७ १२, ८ ) जगतीश्च पश्चाद्यमिहत्ति । तिखभिः प- 

अ्षद्रेतः सिग्वलायां तिख्ो जगतीसञ््ेष्टका दक्षिणामुख उपदधाः 
तीति सुत्राथः ॥ तिस्रो जगत्य अश्रेय्यः । आद्या व्याख्याता (२अ- 
ध्या० १५ क० )॥ २६॥ 

 जर्गस्य गापा अजनिष्ट जागरंविरभ्निः सदष्छः 
 खुविताय नव्यसे | घृत्रतीको बृहता दिकिस्एका य- 
 मद्धमाति जरतेभ्यः शुचि | २७॥ 

1 
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जनस्य गोषाः । योऽयं जनस्य यजपानस्य गोषाः गो- 
पाथिता अन्न जातः जाग्रविः नागरणकलीलः अम्टिष्ठन्नानः 
अभिः । सुदक्षः श्लोभनोत्साहः । सुविताय नव्यसे । सुपमूता- 
य ! कमेणे नवतराय । सः धतपरतीकः घृतयुखः । बृहता म- 
हता भानुना । दिषिस्परशा । दिविस्पृशतीति ‹ दिविस्पृक् तेन 
दिविस्पृश्चा । द्ुमद्धिभाति । चयुतिपद्वििधं दीप्यते | भरतेभ्यः 
ऋचिग्भ्योऽथाय । शुचिः । कहून्यपि दर्षि मक्षन्तुच्छ्ष्टि न 
भवति । सोधको बा । यद्रा । योऽसौ यजमानस्य गोपायिता 
अजनिष्ट भरतेभ्यः ऋषिभ्यः सकाशात् । ऋस्विग्यजमानेभ्यो 
वा । जागृविः अरिः सुदक्षः पुपरभूताय कर्मणे नवतराय । सो- 
ऽयं घतधखो महता भानुना दिविस्प्र्ञा । चुतिमह्िभाति । श्ु- 
चिः शोचते उवखति कमणः । यद्रा । मनुष्येभ्यो विजायमानो 
मनुष्यसम्बद्धेदोषिने छिप्यते ॥ २७ ॥ 

योऽभिर्भरतेभ्यः छष्विग्भ्यः सकादादजनिष्र जातः तेर्मथित- 
त्वात्तेभ्यो जात द्व्युच्यते । भरता इति ऋत्विङ्नामसु पठितम् 
( निघ० ३, १८, १ ,) । किमथे जातः । नव्यसे नवीयसे नघतराय 
सुविताय सूताय प्रसुताय कर्मणे यागाय सूतेरिडागम आषेः अभि- 

` नवं नवीयस्तस्म लाप आर्षः! सोऽथिर्दिविस्प्रा दछलोशस्परिना 
सहता स्वाखासमूहेन दयुमत् कान्तिमयथा तथा विभाति विविधं 
दीप्यते । कीदशोऽभिः । जनस्य यजमानस्य गोपाः । गोपायति र- 
क्षतीति गोपाः किप् रोपो व्योवंछि क्टोपः । जागरकिः जागरण- 
शीः कमणि सावधानः । सुदश्चः शोभनो दश्च उत्साहो यस्य अ- 
तिकुररो वा । घृतप्रतीकः घतं प्रतीके मुखे यस्य । ् युचिः शद्धः 
बहरच हवा मक्चयन्नापे उश्छश्न स्याद् दाच्का कवा ॥ २७॥ 

त्वामग्ने अङ्किरसो गदां हितमन्विन्द्ज्किभि- 
याण वन वने । स जायसे मथ्यमानः सहा महत्व 
माहुः सह सस्पुत्रमद्धिरः ॥ २८ ॥ 
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त्वाभ्मे । य॑ वाम् । हे अग्रे अङ्गिरसः ऋषयः! गुहाहितं 
निगहे पदेशेऽवस्थितम् । अप्सु अधिदेवेभ्य उदक्रामत्सोऽपः 

प्राविक्षदि्येवमादि अमिधानमस्य मन्त्रस्य । अन्वचिन्दन् छ- 
ञ्धवन्तः । पुनरपि नष्टं सन्तम् । शिश्रियाणं बने वने अवस्थि- 
तम् । आओपधिवनस्पतिषु । अन्वविन्दन्ङ्किरस इति वतते स 
त्वमिदानीमपि जायसे अरणिकाष्टेभ्यो मथ्यमानः । सही म- 
हृत् । सहसा वेन महता इति विभक्तिव्यत्ययः । अतश्च का- 

रणात् त्वाम् आदुः ऋषयः सहसः पुत्रम् । बरुस्य पुत्रम् । 
अङ्गिरः । अङ्गिर इत्यभरः सम्बोधनम् । हे अङ्गिरः ॥ २८ ॥ 

हे अभ्रे ! अङ्किरसः अद्गिरोवद्योद्धवा ऋषयस्त्वामन्वविन्दम् खे 
भिरे अन्विष्य म्रापुरित्यथैः । किम्भूतं त्वां गुह गुहायां निगूढे 
प्रदृश हत स्थतमम्डु पार्वद्रामत्यथः । सा्चदवस्यं उदक्मत्सा 

ऽप आविश्चादत्यादि श्रुतेः खुपां खुदधभिति गुदाखनब्दात्छत्तमीरे- 
पः! हे अचे ! पुननष्ठंत्वां चने वने शिधियाण नानावनस्पातेु 
धितमाङ्कस्सो ऽन्वविन्दम् । नित्यवीप्सयोरिति वनेपरदस्य द्वित्वम् । 
श्यतेः सानचे वहुरु छन्दसीति ( पा० २ ४, ७६ ) शपः श्व दि 
त्व ५ । य् 001 स लत्व 1 ख 

त्पद्यस् । कगरा: । महन्सहः महता बहुना सहसा वरन मस्यमाः- 

नः । महत्छदहः राब्दाभ्यां तृचीयाखोपः । मथ्यमानो जायस इत्य- 
थेः। हे अङ्किरः ! अच्वे ! अत प्व खष्टसो बलस्य पुत्र त्वामाहुः व- 
देन्ति मुनयः बलेन मन्थनाजायमानच्वाद् बलपुन्न वदन्तीत्यथेः॥२८। 

सखायः सं व॑ः सम्यञ्चभिषणशस्तोभं चाग्नये । 
वर्षिष्ठाय क्षित्तीनामरजो नपे सरस्वते ॥ २९॥ 

सखायः सम् । आनुष्टुभः स्य॒चः । यजमान ऋचिजः 
सभ्बाधयाति ! दे सखायः सङ्गत्य बुणुत वः युष्मान् वीमि | 
सम्यञ्चम् । सङ्गतम् । एकोयूतम् । ईषम् । दविरेक्षणमन्नम् । 
स्तोमं च व्रिषटत्पश्चदशादि । अधये भरत । कथं भूतायाभ्रये 
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वर्षिष्ठाय क्षितीनाम् । पृथुतमाय. मनुष्याणाम् । उरो नप्त्रे! 
9 अ, "का ५३ र क 

अपी पात्राय । अद्रय आपि तेनस्पत्या जायन्त तास्वः अ- 

निः । सदस्वते बलवते ॥ २९ ॥ 
क ( १७, ९२, ९ अपरास्ताभ्यो ऽनुष्टुमः सखायः समिति । 

जगतीभ्योऽपरास्तिस्लोऽचुष्टुपसंक्चष्टकाः प्राङ्मुख उपद्धाते स- 
खाय दृष्युक््जयणेति सूत्राथः ॥ तिखोऽचुष्टुभः । ऋत्विजः पति य- 
जमानो चरते हे सखायः | ऋत्विजः सम्यञ्च समाचीनमिष हवे. 
खेश्चणमन्नं समीचीनं स्तोमं चश्चथे वः युयं सम्पाद्यत अस्यथ 
हविः कुरुत च्िषत्पञ्चदश्ादिस्तोमं च वदतेत्यथः। व्यत्ययेन प्र 

कन क थमास्थाने दवितोयाबहुवचनं कत्वा वसष्ेशे च इति । समित्युप- 
स्गस्यापेक्षितः क्रियारोषोऽध्याहतेव्यः । कीडश्ायाश्रये क्षितीनां 
मदुष्यणां वर्षिष्ठाय श्चष्ठाय चरद्धतमाय । भरियस्थिरेत्यादेना द्धस्य 
वषदेदरा इष्ठनि । क्षियन्ति निवसन्ति भूमावित्ति स्तयो नसः कः 
वैरि क्तिन्। स्वपूज्यायेत्यर्थः ! तथा ऊर्जो जलस्य नपतरे पौत्राय! 
अद्धो वनस्पतयो जायन्ते तेभ्योऽचिरित्यपां पोजाऽश्चिः । तथा 
स्स्वत बरुवते सहो बखमस्यास्तीति ॥ २९ ॥ 

स्यमिद्युवसे बषन्नग्ने विद्वौन्ययै आ । इ उस्प 
देसंभिंध्यसे ख.नो वसून्यार्भर ॥ ३० ॥ 

सण्मित् । सुपदः पादपूरण इत्युपसगभ्यासः । 
इदिति पादपूरणः । युवरस्तं इति विकरणव्यत्ययः । यस्त्वम् । 

संयोषि सङ्गगमयधि हे षन् वर्षतः अग्रे । विश्वानि व्ूनि । 
अर्ध्यं इश्वरः सन् आोध्याखोच्य । यजमानानाम् इडाया 
पदे कदेमाथं समिध्यसे । यद्रा } इडायाः परथिन्याः पदे उत्तर- 
वेदी सदीष्यसे । स नः अस्मभ्यम् वश्रुनि धनानि आभर 
आयर आहर देहि ॥ ३० ॥ 

हे इृषन् ! वर्षितः सेक्तः ! हे अचे} अय्यैः स्वामी त्वं विश्वा- 
नि सवबौणि फलानि भ समन्तानक्षं युवसे संयोषि यजमानेन सः 
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क्ग्रयसि ! योत्रर्विकरणपदन्यत्ययः । अस्यैः स्वामिवेश्ययोरिति 
निपातः । इडः इडायाः गोः प्रथिष्या वा पदे स्थाने उत्तरवेद्यां स- 
मिध्यसे क्मीय दीप्यसे स इटरास्त्वं नोऽस्मभ्यं वसुनि धनानि 
आभर आहर देहीत्यथेः हरतेभकारः ॥ ३० ॥ | 

त्वां चिंचश्रवस्तम हवन्ते धिक्च जन्तवः । ज्ो- 
चिष्केडं पुरुपियागने हव्याय वोर्देवे ॥ ३१॥ 

त्वां चित्रश्रवस्तम । हे अग्रे चित्रश्रवस्तम । चित्रं नाना- 
रूपं श्रवो धनमतिशषयेन यस्य स चित्रभ्रवस्तमः तस्य सम्बोध 
नमू । हे चित्रश्रवस्तम । खां हवन्ते चखामाहयन्ति । विक्षु मतु- 
ष्येषु मध्ये व्यवस्थितम् जन्तवां मनुष्याः । कथम्भूतम् शाचे- 
ष्केशम् शोचन्ति दीप्यन्ते ज्वालाः केशचसस्थानीयाः अस्येति 
शोचिष्केशचः । हे पुरपरिय । बहवो यजमानाः प्रया अस्य । 
बहूनां यजमानानां वा भियः | बहु वा हविः भियमस्येति खरः 
पासविशेषाः । तस्य सम्बोधनं हे परुभिय । फिमयेमाहयन्ति। 
हव्याय वोढवे । हवींषि वोटुम् परिणामः ॥ ६१ ॥ 

चित्रे नानाविधं रवो धनं कीतिवो यस्य सं चिध्रश्रवाः सत्ति 
कायेन चिधश्रवाश्ित्रश्नवस्तमस्तत्लम्बुद्धिः । हे पुरुप्रिय ! पुरूणां 
बहनां यजमानानां प्रियः यद्वा पुरवः प्रिया यस्य पुरु बहू हविः भियं 
यस्येति वा हे पुरभ्रिय । हे अग्ने ॥ चिष्चुं परजा चऋत्वि्यजमाना ४ 
त्वा हवन्ते आह्वयन्त । इञ् आह्वानं हः सम्धस्ार्णामात श्प स 
मभरसारणं गुणश्च । कि कर्तम् । हव्याय वोढवे । बिभक्तिव्थत्ययः। 
हव्यं वोढुं प्राप्तुम् । तुमर्थ ससेनिति तुमर्थ तधेप्रत्ययः ॥ ३१ ॥ 

पना वों आग्नि नम॑स्ोजो नपातमाहूवे । पियं चे 
` तिं्टमरतिपस्वघ्वरं विचवस्य दूतयश्टतम् ॥ ३२ | 

विद्वस्य दतमञरतं विहचस्य दतम्रखतम् । सयो- 
जते अरुषा विद्व मोजसा स दुद्रवत् स्वाहटुतः।॥ ३३॥ 

ष 
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स दुद्रवत् स्वाहुतः स दुद्रवत् स्वाहतः । सुत्र- 
ह्यं यज्ञः सुदामी वरना ठेव राघो जनांनान् ॥३४ 

एना वः । परगाथोऽयम् । तत्र बहती पूर्वा सती ब्ृहश्यु 
त्तरा । तत्र प्रगथनधर्मेण तिस्रो बरहत्यः सम्पादिताः द्वयोस्तु 
व्याख्यानम् नहि शाखे ग्युढानां मन््राणामथौन्तरं ब्त इति 
तथाचञ स्वा जिघर्पीति श्रुतिव्यतिषिक्ताभ्यां होपथ्ुत्का 
प्रपुणाभ्पामेव व्याख्यानं करोति अतः परगुणो व्याख्यायते | 
एना अनेन नमसा अन्नेन । ब इति पादपूरणाथेः सम्भवात् । 
अभ्रिम् ऊर्जो नपातम् अपाम्पोत्रम् आहवे आहयापमि । सवेज- 
नमियम् ' चेतिष्ठम् । आहुतिक्चयन चतनायुक्तमर् । अरतिम् अ- 
छमरतिं पस्योप्चमतिम् । स्वध्वरम् शोभना यज्ञा अस्य विद्यन्त 
इति स्वध्वरः । विंहवस्य सर्व॑स्य यजमानजनस्य दूतम् । अमृत- 
म् अमरणधमोणम् ॥ ३२ ॥ 

स योजते । स एवाभि; योजते युनक्ति । अरूषा अक्रो- 
धनावश्वौ रथो । विसमोजसा सवस्य भोक्तारो । द्वितीया ्ि- 
वचनस्य स्थाने दयाः म्रातिपदिक्योराकारः । स एव च दुदर 
वत् द्रवति गच्छति । स्वाहुतः शोभनभकारेण हुतः सन् ॥३३॥ 

क गच्छतीत्यत आह । यत्रं सुब्रह्मा यज्ञः सुब्रह्म्रहणं 
सवेचिगुपलक्षणाथ॑म् । शोभनधिग्यज्ञः 1 सुरामी च । शमीति 
कृमेनाम । शोभनानि कमाणि यस्मिन्यज्ञे स सुक्षमी । वसूनां 
देवम् । वसूनां रद्राणामादिव्यानां देवानां यस्मिन्यज्ञे क्ल 
पठानि सवनानि । एवमध्याहारेण विभक्तिव्यत्ययेन च वाक्य- 
सामञ्चस्यप्र् । रधा जनानाप्र् राधो धनञ्च यञ जनानायुष- 
क्टप्ठम् तत्र स योजत इति संबन्धः ॥ ३४ ॥ 
 , काठ (६७) १२ १०) आष इवेखायाः पुरस्ताद् बृसीरेना व 
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द्रति । आषाढवेखायाः पुरस्तात्तिस्रो इहतीष्टका पना व इति ति. 
खभिरुपदधातीष्य्थः ॥ तिस्रो बृहत्यः प्रगाथः ऋगद्धयग्रन्थनेन 
क्कनयसम्पादनं प्रगाथः तज बहतीसतेब्हतीभ्यां तिस्रो बृहत्यः 
कृताः यस्यास्ततीयो द्ादशाक्चसेऽन्ये अयोऽषाणोः सा हती एना 

चोऽर्नि नमसोजो नपातमाहुवे । प्रिय चातिष्ठमरति स्वध्वरं 
विश्वस्य दूतमस्रुतमिति ॥ यस्याः प्रथमद्वितीयौ द्वादशाणौँ वृतीय- 
तु्यावष्टा्णौ सा सतोच्रहती स योजते अरुषा विश्वभोजसा स 
दुद्रवत् स्वाहुतः। खुब्रह्मा यज्ञः सरशामी वसूनां देव राधो जना- 
नामिति ॥ तत्र बरहत्यास्तुरोयं पादं द्विरावत्यं सतोवृदत्याः पूवा्धेनं 
सह द्वितीया हती कृता सरीब्रहत्या द्वितीयपादं द्विरावत्ये तस्या 
पयोत्तराथन खह वतीया बृहती इता पवं तिष्यो बृहत्यः संहि तायां 
पठिताः तत्ावर्वितपादानापथीन्तराभावाद् ढे ऋचो व्याख्यायेत ॥ 
पना वः । विभक्तेराकारः । हे ऋत्विग्यजमानाः ! घो युष्माकं सम्ब 
न्धिना पना एनेन नमसाक्ेन इ विरेकखगेनाश्निमदसाहुतरे गहयापि । 
वो युष्माकमेनमग्नि नमसाहुव इति वा । कीटरामग्निमूजो न- 
पातमपां पोत्रम् प्रियं यजमानानां भीतिहेतुभ् चतिष्टमविश्ये- 
न चेतयितारम् वरिष्टेमेयःस्विति इष्ठनि परे वृखो रोपः । 
अरतिमलमततिं पयाक्तमर्तिं यद्वा रतिरूपरमस्तद्रहितम् सदो- 
द्यमयुतमित्यथेः । स्वभ्वर दीमना अध्वरा यज्ञा यस्य तसम् । 
विव्य दृतं स्वस्य यजमानजनस्य सवस्य जगतो वा हूतव- 
स्फायेकारिणम् सवस्य हि ग्रहे दाहपाकादिकायकरत्वात् । भ- 
मरतं मरणरहितम् ॥ अथ सतोद्हती व्याख्यायते । सख योजते । य- 
मग्निमाह्वयामि सोऽग्निः अरुष्रा अद्ध रोषरदितौी साधू विद्धव- 
मोजसा विद्व भुञ्जते ते विरवमोजसा सवस्य भोक्तारो दिती- 
याषद्धिववनस्थाने आकारः भुजर्खुन् एवं विधावश्यौ र्थे यो 
जते युनक्ति विशेषणाभ्यां चिज्ेष्यमश्वपदं रथप्रद् चाध्याहाय- 
म् । सख एवाग्निः रथारूढः खन् स्वाहुतः श्ोभनप्रकारेणाह 
तः सन् दुद्रवत् दवति गच्छति द गतौ णिशध्चेद्रख्ुभ्य इति डः 
चड्ः दित्वस् अङमावयुणामावावा्पो । कुचर गच्छतीत्यतं 
आह खुब्रह्मेति वसूनभिति वसुशब्दो रदा्वित्ययो पर क्षकः व~ | 
सूनां शदाणामादित्यानां सवनत्रयदेत्रानपं यत्र यज्ञः यज च जनानां 



पञ्चदशोऽध्यायः । १५1 कण्डिका । २६ । ७.४७ 

यजमानानां देवं दीप्यमानं राधो धनं हिर्छश्चणं यारिति सला. 
ग्निगच्छतीति । खुघ्ह्या ब्रह्मपदं सर्वत्विगुपलक्षणं चयते पद्व 
कत्विग्यत्र दयुमत्विग्युक्तः । सुशमी शमीति कमनाम ( निघधर २, ९, 
२३ )। शोभनानि कमांणि यच्चेति सुकामी रोभनकररैवान् । अग्निः 
राहतो रथेऽदवाचियुज्य यज्ञे हविभोक्लुमद्वा गच्छन्तीति सवथः 
॥ ३२॥ ३३ ॥ ३४॥ 

अग्ने वाजस्य मोल दैरानः सदसो यष्ट । अ- 
9 अ, क क [^ (| 

स्म धाह जातवेदा पे अवः ॥ ३५॥ 

अग्ने वाजस्य । ओष्णिहः भ्युचः । हे अग्ने यर्स्वं वाज- 
स्यास्य गोमतः । गोभिः संयुक्तस्य ससानः ईऽषरः । है 
सहसो यहो वस्य पुत्र । सहं इति बछनाम । यहुरिति पुत्रस्य 
नाम । मथ्यमानो जायते तस्मादेवमाह सह्स्पुत्रथित्याहे । स 
स्वम् अस्मे धेहि । अस्मभ्यं देहि । हे जातवेदः । महि रहत् 
श्रवोऽच्रछृक्षणम् धनं गोभिः संयुक्तम् ॥ ३५ ॥ 

का० (८ १७, १२, १३ ) अपरा गायच्ीभ्य उष्णिहोऽनने बाजस्ये- 
ति । गाय॒च्नीभ्योऽपरास्तिख उष्णिकसंक्षा इष्टकाः अग्न इदि ऋक - 
येणोपदधातीति सूत्राथः ॥ तिख् उष्णिहः हे अग्ने ! हे सदरम ! 
यद्यो वरृष्य पुज ! सह इति बख्नाम ( निघ० २, ९, १७) । यद्कु- 
रिति पु्नाम ( निघ० २, २ ११ ) मन्थनाजायमानत्वाद्ररस्व घु- 
रत्वम् सहस्पुज्रमिप्युक्तं च । हे जातवद्ः उत्पन्नङ्ान ! अस्मे अस्म- 
भ्यं महि महत् श्रवः घनं धेहि देहि । कीदशस्स्वं गोसतः धसुयुक्त- 
स्य वाजस्यान्नस्येश्यानः ईश्वरः अत एव धनं गाश्च देहीत्यथः ॥ ३५॥ 

स इधानो वसुष्कथिरग्निीडन्थे गिरा | रेदड- 
9 +अक + ह क क 

स्मभ्यं पुषणीक दिदे ॥ ३६ ॥ 

स इघानः । स उक्तयुणः इधानो ईैप्यमानः । वसुः । 
उपकारभूतः वासरयिता वा | कविः । मेधावी । अग्निः । इडे 

(>> म) $ द 
म्यः स्तुच्यः । गस वाचा त्र्यथारक्षणया । तत्राथकदद्ः प्रत्य 
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प्षद्रत;ः वता भिन्न वाक्य नयन्रू । रवत् घनवत् । अस्मभ्यम 

अस्पद्थम् । ह पुवनाक । बद् मुख । अनक मखम् पर बुना 

म ¦ यतो हेव इतश्राभ्रावसभ्यादधाति तत एव प्रदहतीति 
श्रतिः । दीदिहि दीप्यस्व । एकं वाक्यं कृचा व्याख्यायते । 
यत्तदव्यच्ययन । वसुः पनं तापपाकप्रकाशरुपकारकः | कविः 

क्रान्तदरेनः । आगनः । इडन्यः स्तुत्यः ऋषभः । गिराव 

चा । तंत्वा बरधीमि । रेवत् धनवत् अस्मदर्थं पुवेणीक दी 
्यस्व ॥ ३६ ॥ 

हे पुवेणीक ! पुर बह अनीकं मुखं यस्य तत्सस्बुद्धिः सर्वदाहट- 
कत्वात् । यतो द्यव दखलश्चा्मावभ्यादधाति तत एवं प्रदहतीति 
श्चुतः । हे बहुमुखा्े ! अस्मभ्यमस्मदर्थे रेवत् रयिमत् धनवद् य- 
था वथा सख त्वं दीदिहि रैप्यस्व । दिवेः शपः श्लुः द्वित्वम् तुजादी- 
ना दीर्घौ ऽभ्यासस्येति अभ्यासदीधः रोपो व्योवैकीति वलोपः 
रयिर्विंदयते य्न कमणि रेवत् स्येमतािति ( पा० §, १, २७ वा० ४। 
सम्पसारणम् । तथा त्वया हविग्राद्यं यथास्माकं धनािभवतीत्य 
थैः। सं पूवोक्तः । कीटशस्त्वमिधानः दीप्यमानः : वसुः निवासहे- 
तुः । कविः क्रान्तद्दीं । अआश्चैः अधरे नयतीत्य्रणीः प्रथमं यज्ञप्रव- 
सेक इत्यर्थः । गिरसा अयीलश्षणया वाचा ईडेन्यः ईडितं योग्यः 
स्तुत्यः ओणादिक एन्यः ॥ ३६ ॥ 

क्षपो रजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः । स तिं 
ग्मजम्भ रक्षसो दह प्रतिं ॥ २३७ ॥ 

क्षपो रानन् । यस्त्वं क्षपः क्षपिता । हे राजन् । रक्षसा- 
भर उत त्मना । अप्यात्मनेव स्वभावत एव । हे अग्ने वस्तोः 
सहसम्बन्धिनां रक्षसाम् उत उषसः; अपि उषसः सम्बन्धिनाम् 
सः । हे तिगपजम्भ । वजदंष् । तिग्पाभेति वजनाम । जम्भेति 
दंष्रानाप 1 र्सां दह् । प्रतीत्य ॥ ३७॥ 

हे राज्ञन् दीमन्यमान ¦ हे तिममजम्म ! तिम्मा तीक्ष्णा जम्भा 



पञ्चदशोऽध्यायः । १५ । कणिडिकः ! ७७! ७.७९, 

ष्ठा थस्य यद्वा तिग्म॑मिति वञ्जनाम ८ निघ० २, २०; १३ ) हे वज द् 

अभ्रे ! वस्तीः अयः सम्बान्धन उतापि उषसः कारुसम्बान्धि- 
ना रक्षसो रक्नासि राक्षसान् स त्वं प्रतिदह प्रत्येकं भस्मीकर लि 
ङन्यत्ययन रक्षःराब्द्स्य पुंस्त्वम् । छन्दसि परेऽपीति प्रत्युपसगै- 
स्य क्रियापद्ात् परत्वम् । कीदशस्त्वम् समना उप आत्मनापि 
स्वभावतोऽपि क्षपः क्षपयतीति क्षपः क्षप सिपे चुरादिः पचायच् 
स्वभावतो रसक्षा श्चपयिता । मन्त्रष्वाङ्चादेरत्पन इति आत्मन 
आकारखो परस्वरतीयेकवयचने ॥ ३७ ॥ 

भद्रो नो जग्निराहतो अद्रा रातिःसुमग भद्रो 
अध्वरः । यद्रा उत प्रशस्तयः | ३८ ॥ 

अद्रा उत प्रशस्तयो मद्रं मन॑ः क्रणुष्व बृच्रतूरथै | 
येना घमत्छु सासहः | २३९ ॥ 

येना खमत्छु सासहोऽवं स्थिरा त॑नुहि भूरि राधे 
ताम् । वनेमा ते अभिष्टिभिः ॥ ४०॥ 

भद्रो नः । द्वै ऋचो । पूवां कङुप्सतो वृहल्युत्तरा । तिषठ 
ककुभः सम्पादिताः । सुभग इति चिस्यमगिनि सम्बोध्य भार्थ- 
याति । भद्रः मन्दनीयः नोऽस्माकम् अगिः आहुतः अभिह तः। 
भविति शेषः । भद्रा रातिः । रा दाने । रातिः दानं भवतु ४ 
हे सुभग महदे्वयेयुक्त । रेरययेस्य समग्रस्य धर्मस्य यद्चसः 
भ्रियः । ज्ञानवराम्ययोधैव षण्णां भग इतीङ्गना । मद्रश्वाध्वरो 
यज्ञा भवतु । किञ्च । भद्रा उत अपि परशस्तयः प्रंसनानि 

वन्तु अस्माकम् ॥ ३८ ॥ | 
भद्रं मनः । भद्रं स्तुत्यं मनः } इुरुष्व दषतूर्ये । शच्ुबधाय 

तूय्येतिबेधकमों । येन मनसा समस्मु संग्रामेषु । साहस । षह 
मषृणे । छन्दस्यभिभवे । अभिभवति ॥ ३९ ॥ _ 

किञ्च । अवस्थिरा तुहि. + अवतारय स्थिराभे कडि- 
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नारि पटटषि । भूरि शद्ध॑ताम् । बहुषकारं बरमात्मानि कुर्ब॑ता- 
म् | शद्ध इति वढनाम । अभिवलायमानानामू् । ततो वयं 
दञ्जभिरधविबध्यषानाः । वनेम सम्मवेमहि तानेव शत्रून् ते 
तव् आ(भष्िमः अभटियमः ॥ २० ॥ 

{० ( १७, १२ १? ) भदो न इति ककुभस्ताभ्यः । बहती. 

भ्यः पुरस्तात्तिश्लः कङ्ुविष्टका भद्रौ न इत्युक्कयेणोपदधातीति 
सूथः ॥ अगाथः कङ्कप्सतोचहतीमभ्यां तिखः ककुभः पादाचस्या 
क्ताः आश्वस्य नाथौन्तरम् । मद्धो नोऽभ्निा० प्ररास्तय इति क- 
कुप् मध्यः पदा द्ादराकं आद्यतृतीयावष्रकाविति तद्धकश्षणम्। 
भद्रं मनः इषपयुष्व चधतय येना समतु खासहोऽअ स्थिरा तनुहि 
भूरि शैतं वनेमा ते अभिषिभिरिति सतोच्रहती आद्यतृतयो 
द्वादशो हितीयतुयावष्टकाविति तदह्श्चषणस् ॥ तच कङ्कव् व्याख्या- 
यते । यल्मरानस्मित्यमाश्च सम्बोध्य प्राथेयते । हे खुमग ! शोभनम- 
गं. शोभन अगमेदवय यस्य । पेश्वयस्य समध्रस्य धम्नैस्य यदशसः 
धियः । क्ानवसम्ययोओ्चेव षण्णां भग इतीरणेत्युक्तेः । हे षड्विधे- 
इवथयुक्त ! आहुतः छत्विगभियइुतोऽ्चिनां ऽस्माकं भद्रः मन्द्नी. 
यः कल्याणो भवत्विति देषः । किञ्च रातिः त्वदीय दानं मद्रास्तु 
कल्याणो यवत्विति शषः । किञ्च रातिः त्वदीयं दानं भद्रास्तु क- 
स्खणका्यस्तु । अध्वरः यज्ञो भद्रः श्चयस्काय्यंस्तु । उतापिच 
परशाश्क्यः कीतेयो मद्रा सुखदायथिन्यः खन्तु ॥ अथ द्वितीया! है 
अग्ने ¦ येन भनसा समत्सु संप्रामेषु तवं ससह; अभिभवसि राज्च- 
न् षष मणे छन्दस्यभिभवे च कङ् द्वित्वाडभावो छान्दसो सं- 
हिदायामभ्यासकीघः । तन्मनः ब्रृतू्य पापनाशाय भद कल्याणं 
ऊुशष्व तू्॑तिबेधकमो । चतरः पापम् पाप्मा वे इत्र इति श्चुतेः ¡ कि 
श्रि वहु शेतां बं कुवेतां सम्बन्धीनि स्थिरा स्थिराणे ध. 
सुषि अदवनुहि अवतारय ज्यारषितानि ऊरु । हाधे इति वर्नाम 
( निघ० २, ९, ७ ) राधे बं छुवैन्ति शधन्ति शपः किप् ततः श- 
चथत्ययः शधथन्वीति शश्रन्तस्तेषाम् । किञ्च ` ते तवाभिछिभिमीर्नैव- 
यं नेम सञ्पज्ञेम मोग्यानि घसूनि सेवमहि । वनेमा येनेति पद् 
योः संहितायां दीघेः ॥ ३८ ॥ ३९. ॥ ४० ॥ 
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ग्न त मन्ये यो वसरस्न य वर्ति धन्वः | अ- 
स्वघ्वन्त आद्य वोऽस्तं नित्यासो वाजिन इषं स्नो- 
तेभ्य आभर ॥ ५ ॥ 

अग्न त मन्य । प्क; जयुचः तपरहमाभ्न पन्यं जानि) या 

वपुः धनप्र । तापपाक्प्रकाशरपङ्कवन् धन मिस्युच्यते । यद्रा | 

वसुवासायता । अस्त य यान्त धनव | सच्च(रनद्ुद्षूत ज्वा 

प्राप्तोऽस्माकं दोहनकार इति अस्तं शरद॑ यन्ति धेनवः । अस्तं 
४७ (+> [9 

गरहमवेन्तः अश्वाः । आशवः शीघाः यनि । स्वामी हि पृर्ु- 
नाग्निः । यत्त्नातः पश्चूनविन्दतेत्युपक्रम्य तस्मात्सर्व टतून्प- 

दवोऽग्निममि सप्यन्तीति श्रतिः । अस्तं च नित्यासः शाश्व- 
तिकाः वाजिनः सुहयाः। संन्धवाभिभायमेतत् । य उपास्यमान 
एतरसवं यजमानस्योत्पादयति तमान मन्ये । अधस्तनाध- 
त्वार पादाः परक्षदता, अयन्तु प्रत्यक्षतः | अध्याहारण 

परिपूर्तिः। यदि सखवमग्निः इषमन्नं स्तोतृभ्य आभर देहि ॥४१॥ 
का५ ( ९७, १२, १४ ) अनुकान्ते दक्षिणे पङ्ारभ्च तमिति। 

दक्षिणेऽनुकान्ते तिखः पड्किसकज्ञा इष्टका अश्चिन्तामेति तिखभिसर- 
पदधातीति सू्राथः ॥ तिस्रः पङ्कयः यस्य दवौ पादावष्टको सा पङ्कः 
यो वसुः तापपाकप्रकाञेरुपकुवै् धनुरूपो बसुर्त्युच्यते वसुर्वा 
सथिता वायः तमञ्चि मन्ये जानामि । धेनवो गावो यमश्चिभुद्धृतं- 
श्चात्वा अस्तं गृहं यन्ति गच्छन्ति दोहकारोऽस्माकं होमार्थं प्राप्त 
हति !.आङावः शीघमगामिनोऽबेन्तोऽश्वा थ दृष्टस्तं यजमान गृहं 
यन्ति गच्छन्ति । नित्यासः नित्याः शाद्वताः स्षेकालमाविनो 
वाजिनो बरवन्तोऽश्वाः सेन्धवादवाभिभ्रायेण पुनवचनम् यं दष्टाः 
स्तं यन्ति। यमुपास्य गवाश्वादिकं लभ्यते इत्यथैः तादृश हे अ- 
मरे ! स्तोतृभ्यः स्तुतिकारिभ्यो यजेमनिभ्य दषमश्नमामर आहर 
देहि ॥ ४१॥ 

सो जाश्नियों वसुंगेणे स यमायन्ति धमव: । स- 
द 
किमः 
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म्वेन्तो रधुद्रवः स सुजातासः सरथ इष स्तोत्तभ्य 
अभर ॥ २२॥ व 

सोऽग्निः स एवाभिः यो वसुरिति गीयते स्तोतभिः । 
सैयमायन्ति पेनवः । समायन्ति च यं धेनवः । समर्व॑न्तो रघु- 
दवः । समायन्ति च अवन्तोऽश्वाः । ठघुद्रवणाः । समागच्छ 
न्ति च | सजाताः । कल्याणजन्पानः । सूरयः पण्डिताः । 
एतदुक्तम्भवति । किन्तेनाभिना य एतस्सर्वेमात्पद्रारा यजमा- 
नस्य नोपनयति । स चेदम् । इषं स्तोतृभ्य आभर ॥ ४२॥ 

योऽथिवैस्बौसयिता स अश्चिः विभक्तिव्यत्ययः तमि गणेस्तौः 
मिश्र दाब्दै स्वादिः ररि तक्युत्तमेकवचनम् स्वादत्वादध्रस्व 
( पा० ७ ३, <० ) । यद्वा सोऽ्चैः गरणे स्तूयतेऽस्मामेः कतृपत्थ- 
यस्य कमैत्वं {विधयम् | चनवा यमञ्च समयान्त समागच्डस्त। . 

अंवन्वान्रवा य समायनस्त सरश अवन्त ; रुदुवः रलयास्क्यम् 

खु क्षपम् द्रतम् खञ्च सच्च इणान्त गच्छन्त लद्ुद्रवः & बध 

स्याः स्वादिः क्रथादिश्च किए । सूरयः विद्धासो योग्या ऋत्विजो 
समायन्ति य्ुपसक सवे मजन्त इत्यथः । कददाः सूरय सखु 

जातासः यसन जत जन्म यषात सुजातासः सुजाताः जास. 

रिति असुक् तादश दहे अभ्रे ! त्वं स्तोतृभ्य हषमन्नमामर ॥ ४२॥ 

उमे सुन्दर सपिंषो दर्वीं आओरणीष आसनि उतो 
ज उद्पुप्ूथां उङथषु दावसस्पत इष स्तोत्रभ्य आ- 
अर ॥ ४२॥ | 

उभे सुधन्द्र । हे अग्रे सुचन्द्र । शोमनचन्द्र इव धनानाघु- 
त्पादक। शोभने हि चन्द्रमसि धनान्युतपद्यन्त इति ज्योतिः शाश्च 
विदः प्रतिजानन्ति । यद्रा । कस्याणहादन । उमे दवीं | उभौ 

दृस्ता दन्याकरो कचा श्रीमाषे भ्रयसि । आशटेषसि आसनि ` 

आस्ये सुखे । संपिः पानाय । उतो न उत्पुपूर्या अपि च तं वरवे 
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यदि नाम उतृक्षिप सपिंषोः भाण्डमत्यथमञ्ष्िम्पूरयेरस्माकं 
साधु तं स्यात् । उक्थेषु हे शवसस्पते वटस्य पते ययेवम् । 
इष स्तोतृभ्य आभर ॥ ४३॥ 

चन्द्रे खु श कारेणेति संहितायां चन्द्रे परे सुशाब्दस्य शागमः हे 
सुचन्द्र ! चन्द्रमिति हिरण्यनाम ( निघ० १, २, २) शोभनं चन्द्रं 
हिरण्यं यस्मात् यद्वा शोभनश्धन्द्रः इव चन्द्रो धनदाता शोभने 
चन्द्रे धनप्रा्िभंवतीति ज्योतिः शसखे उक्तम् । यद्वा शोभन 
चन्दत्याहादयति सुचन्द्रः हे चन्द्र ! आसनि आस्ये मुख सर्पि 
घः पानायेति शेषः घृतस्य पानाय उभे दवीं दव्योक्ररो दस्तोश्री 
णीषि आश्रथसि सवसे श्री पाके कचयादिः अन्ाध्रयाथेः। उता .अ- 

पिच हे शवसः पते ! बस्याधिपते ! उक्थेषु शाखवत्सु यशेष 
नोऽस्माय॒त् पुपूथैः उत्कषैण पूरय धनैरिति शषः । स्तोतृभ्य इषम- 

, मादर ॥ ४३ ॥ 

अग्ने तमयाहवं न स्तामेः क्तं न सद्र हृटि 

स्यम् । ऋध्यामा ल ओहैः ॥ ४४ ॥ 
अपरे तमद्य । पदपाङ्कः ज्युचः। हे अग्ने तं तावकं यञ्चम् | 

अद्य ऋद्धयाम समद्धयेमहि । कथमिव । अश्वं न स्तोमः । यथा 
अर्वमाश्वमेधिकं स्तुतिभिः समद्धयेयुः एवं समधेयेमहि । क्रत 
भद्रम् । करतुं सङ्ल्पमिव च । भद्रं हष्दस्पश्म् । हदि आत्मना 
स्पयते । बहुकालामिष्यातं यथा समदधयेयु; एवं समद्धयमहि 

ते तव सम्बन्धिभिः ओहैः । वहेरेतदूपम् भापणेः । त्वं नाम- 

धुकर्मरूपसंयुक्ताभिः स्तुतिभिरदक्षिणाभिश्र यङ्ग समद्धयेमदीति 
समस्ता, ॥ ४४ ॥ 
 का० ( ६७, १२ १५) उत्तरे पदषङ्की रमर तमिति । उत्तरानूका- 

न्ते. तिः पदपङ्कीष्टका अघ्नेःतमिति तिखमिखपद् धातीति सज्ाथः ॥ 

तिखः पद्पङ्कयः । यस्याः पञ्चक्षराश्चत्वारः पादा पकः. पडण्रः सा 

पद्पङ्किः । यद्वा चयः -पञ्चाणोञ्तुथंश्चतुरणः प्रचमः, षडण इते । 
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पञ्चकाश्चत्यारः षटूकश्चैकथतुधश्चतुष्को वा पद पङ्किरित्युकतेः । तत्रा. 
द्यायाञ्चतुथंञ्चतष्कः । हे अथे !ते तवत क्रतं तावकभ्प्रसिद्धं यक्ष 
मद्यास्मिन् दिने वयमुध्याम समधयाम 1 समुद्धङस्वामेत्य्थः। आ- 
रिषि खोद । संहितायां दीधः । कैः स्तोमैः स्तुतिभिः सामसमू- 
हेः । कीदशः स्तभेः। ओहैः । वहे रूपं वहन्ति फं ्रापयन्तीत्योहाः 
तैः वहन्ति प्रतिपाद्यन्ति त्वत्कमरूपनामानीति वा । तन्नैको र्ा- 
म्तः। अश्वं न स्तेमिः। न इवार्थे । यथा स्तेमः स्तुतिभिर्द्वमा- 
इवमेधिकं विप्राः समद्धंयन्ति । दितीयो दघ्रान्तः। क्रतुन हदि. 
स्पृशम् हदि स्पृटाति हदिस्पक् । हर्दन्तादित्यद्युक् अतिपियं चि 
रं मनासि स्थितं भद्रं कद्याणं क्रतुं सङ्कस्पं यथा समद्धयान्ति । क्रतु- 
यज्ञः सङ्कस्पश्चेति टष्ठान्तद््ठौन्तिकयोरस्य सम्बन्धः । चिराभि- 
खुषित यथा सन्तः सम्पादयन्तीत्पर्थः ॥ ४४ ॥ | 

अधा द्ये कतोभिद्रस्य दक्षस्य साधोः। रथीकतस्यं 
बृहतो बमूथं ॥ ४५ ॥ | 

अधा हय्ने । अधा समनन्तरमेव । हिः पादपूरणः । है 
अग्ने क्रतोः भद्रस्य सङ्कल्पस्य भन्दनीयस्य । दक्षस्य । तस्येव 
समृद्धोऽसङ्करो दक्ष उच्यते । साधोरतिशययुक्तस्य । रथीः 
रथीः इव बभूवथ । भव । कतस्य यज्ञस्य च । बृहतो महतः 
वभूवथ भव । अथवा यज्ञ॒ एवोच्यते । अथ अग्नेः क्रतोः 
यज्ञस्य भन्दनीयस्य । दक्षस्य उरत्सादयुक्तस्य दक्षिणाभिः 
समृद्धस्य । साधोरथीरिव ऋतस्य यज्ञस्य बहतो भव ॥ ४५ ॥ 

अथेत्यथेऽधेत्यग्ययम् । निपातस्य चेति संहितायां दीः । हि 
पादु पूरणः । हे अग्ने ! अथ समनन्तरमेव क्रतोः अस्मज्ञस्थ रथीः 
सारथिरिव बभूथ भव बभूथाततन्येत्यादिना इडभावः । स्थो- 
ऽस्यास्तीति रथीः सारथीरथादीरन्नीरचावित्यस्त्य्थ इदेरचप्रत्य- 
यः । सारथियथा रथनिर्वाहं करोति तथा यज्ञनिवौहको भवेत्यथैः । 
कीदशस्य क्रतोः मदस्य कल्याणरूपस्य । दक्षस्य ससस्य स्व- 
कर्दानसमथस्येति वा साधोः साध्यते निष्याद्यत इति साधुस्त- 
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स्थात्श्यययुक्तस्येव्यर्थः । ऋतस्य अमोघषटस्य । बृदतो महतः 

प्रो स्य ॥ ४५ ॥ 
= ५६ ऋ, 

रभिर्ना अकमक नो अयाड् स्वभे ज्योतिः अग्ने 

विदथभिः सथन अनी ४६ ॥ 

एभिनेः । एभिः अर्कैः अन्बैः नः अस्माकं सम्बन्धिभिः 

स्तूयमान इति शेषः भव नः अस्मान् यवोड् अधिदुलाश्चनः । 
कथमिव स्वणेज्योतिः यथा सखराख्यं उयोतिरूदयादारभ्यावो- 
गश्चनं सवेप्राणिनोऽनुयह्वाति । एवम्भवावागश्वनोऽनुग्रहप- 
रतया । हे अपरे विखेभिः अनकः पतरुंखेः } अनीक मु 
खम् । सुमनाः शोभनमनस्कः सन् ॥ ४६ ॥ 

अग्ने ! विद्वेभिः विश्वैः स्वैरनीकैः खखेः इत्या नोऽस्मान् 
ग्रति अकङ् अभिञ्रुखो भव । अवरं समीवदेरायश्चतीत्यवाङ् । 

<> क क क, © 

अञुगृहाणत्यथ | कशः एाभरस्पत्पास्तस्कस्यवना यमन्तः कत्वा 

श्युमनाः-समनमनस्क । परन्नः सश्चस्वत्ससुरखखा मवत्यथः । तत्र 

न्तः स्वः न स्यातः स्वशान्दन सूयः बन इचाथ यथास्य 

दिव्यरूपं ज्योतिः अकरः स्तुतमुदयादारमभ्य स्वेप्राणिससुखं मचः 

ति । दवयोऽतस्तिङः इति भवत्यस्य दीधः ॥ ७६ ॥ 

आप्र दालार मन्यं दास्वन्तं वसु सयु खह्- 

सो जतवेट्म धिप्ंन जातवेदसम् || य उध्चेया स्व- 

ध्वसे देवो दे बाया कृपा ॥ घतस्य विश्राष्टिमिलुवाटे 
चो चिषाजुद्धनस्य सर्पिषः | ४७ ॥ 

अधच होतारम् ¦ अतिच्छन्दाः । अ्िरत्यष्िवां । तमह- 

श्नि होतारम्मन्ये जानाभि । दास्वन्तं दानवन्तं वषु गासायता- 

रं भुन शसः बङ्स्य पुत्रम् । जातवेद सङ्धातपक्नानम् । ब 

भन्न जातवेदसम् । विप्रमिव जातप्रज्ञानद् । सः द्वा दानाद्- 

 गुणयुक्तः उभ्वया ज्वाख्या स्वध्वरः साधुयन्नः । देवाच्याद्पा 
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देवान् प्रत्याचया देवान्परतिगतया । षाकल्पितया । धुतस्य 
विभ्राष्टिमनु वष्टि शोचिषा । घृतस्य विश्राष्टिं सपात् । अ- 

लुकामयते दीप्त्या आजुहानस्य । आदूयमानस्य । सर्पि 
षो धृतस्य । तमहमग्नि होतारं मन्य इति सम्बन्धः ॥ 2७ ॥ 

काठ ( १७, १२, १६ ) पुसषवत्याः पृवामितिच्छन्दसं पाच्यो 
पुखीषसष्टिते मद्वा रातिवचतूयेऽवरिथराग्नि ९ होतार्समिति । अम्मेः! 
पुरीषमसीति पुरीषराब्दवता मन्घेणोपदहिता पञ्चम्यसपल्ला पुरीष- ` 
वती (१५, ३) तस्याः पूवोमतिच्छन्दसभमिष्ठकामुपदधाति भ- 
द्रा राजिः तूयं अवस्थिरेति कङमां ( १५, ३८४० ) चतुश्चतु 
रश्चरसंहिवयाण्नि% दो तारमित्युचा । पुरीषवत्यतिच्छन्द् दष्क पा- 
गटश्चणे पुराषयुक्त च भवतः अनयारन्तः बुराषाचापः काय इत 

सूजाथैः ॥ अतिच्छन्दाः अवसानक्रिकोपेताः । छन्दां गायञ्यादी- 
नि सप्तातिक्रान्वातिच्छस्दाः 1 खतुःषष्ठयक्षस्त्वादष्टिः । कङुमाम- 
श्वरे; सहातिध॒तिः ॥ यो देवः दानादिगुणयुक्तो ऽग्निरूष्वयोन्नतया 
देवाच्या देवान् प्रत्यञ्चति गच्छति देवाची तया देवान् भ्र 
ति गतया कृपा कृषप्यत इति कप् तया कृटटृप्तया समर्थया रोचिषा 
ज्वाख्या धृतस्य विभ्रष्ट विभ्रंशपातमद्धवष्टि अन्विच्छति । 
श्ोचिःरन्दस्य सख्ीत्वमाषेम् । किम्भूतस्य शतस्य आजुः 
नस्य समन्ताद् धुयमानस्य सर्पिषः सपेतीति सर्पिस्तस्य अरन्यङ्केषु 
ग्रसरणद्ीरस्य । य पतादशः तमश्नि मन्ये जानामि । कीररौ हो. 
तार देवानामाह्वातारम् दास्वन्तं दाख दनि दातारम् वसुं वास- 
यिवारम् सदसो बस्य सूतुं पुत्रं बरेन मथ्यमानत्वात् जातवेदस 
सत्पन्नप्रजञम् न इवार्थे जातवेदसं जातसवशाद्नक्ञानं विप्रं ब्रह्माण- 
मिव स्थितप्र् ॥ ४७ ॥ | 

अग्नेत्वंनो अन्तम उतच्चाता शिवो मव वरुथ्यंः॥ 
सुरग्निवसुश्रवा अच्छा नक्िचयुसत्तमष्णरयि दाः ॥ 

तत्वा शोचिष दीष्देवः सन्ना्यं ननमी महे सखि 
भ्य; |¦ ४८ ॥ | | 
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अग्ने त्वम् । द्विपदः व्यचो व्याख्याता; ॥ ८ ॥ 
 का० ( १७, १२, १७ ) अग्ने त्वाभित्यनूकान्तेऽपरे द्विपदाः 

अग्ने ! त्वम् चुरभ्निः तत्वा इति तिस्तभिरपरे ऽनुक्रान्ते दिपदे- 
का उपद्धयात्रीत्यथः ॥ तिसखो द्विपदाः आशन्नेय्यः ॥ व्याख्या 
ताः ( ३, २५-२६ ) ॥ ४८ ॥ 

येन ऋष यथस्नर्पसा सच्चयाशथाकिन्धाना अधि स्वराः 
भर॑न्तः । तस्थिन्नहं निदे नाक्षे चिं यमाहुमेर्नव 

(न स्तीणवरदिंषम् ॥ ४९ ॥ 
येन ऋषयः । अष्टामि ऋग्भिः पुनधितिश्वीयते । तत्र ष- 

टरिष्टुभः दे अुष्टुभो । येन तपसा ऋषयो वसिष्ठभभरतयः 
सत्रम् । आयन् आगतवन्तः । इन्धानाः अश्चिम् | आदीपयन्तः 
अग्निम् । उख्य स्राभरन्तः । सखर्सकमाभरन्तः स्थीङ्वी- 
णाः । तेनेवाहन्तपसा सत्रमागतयाभनि सन्दीप्य स्वर्लोकञ्च स्वी- 
कत्य तस्मिन्नहं निदधे स्थापयामि । नाके अग्निम् । न षि- 
यते अकरं यत्र गतानां स नाकः स्वर्गो रोकः । यमाहुर्मेनवः 
मननपधानाः । तीणव्हिषभ् । स्वैयेज्गसाधनैः सम्पादि सु- 

 खमित्य्थः ॥ ४९ ॥ 
का० ( १७, ९२, १९ ) पुनध्चिात्तं चोपरि वतद्दयेन ऋषय इति 

परत्युचम् । मध्योपदहितस्या्ेष्टकस्य गाहेपत्यस्योपरि गाहे पत्यवदेव 
पुनश्चितिश्रपदधाति येनेत्यषट्चैन प्रत्युचमित्यर्थः ॥ आग्नेय्यै 
षट् बिष्टुभः दे अलुष्टुभो । ऋषयः सुनयो येन तपसा चित्तेकाभ्न्ये- 
ण स्रं यज्ञमायक्नागवाः यज्ञं कठुमुद्यता इत्यथः । कीटाः अश्चिमि- 
न्धानाः दीपयन्तः । तथा स्वः स्वगेलोकमामरन्तः आहरन्तः स्वी- 
कूवौणा । मनसश्चेन्द्रियाणां च ेकाग्च्यं परमं तप इत्युक्तेः । तस्मि- 
न् तपसि सति नाके स्वगैरोकनिमित्तमग्निमहं निदधे स्थापयामे | 
मनवः मननघ्रघधाना विद्धांसो यमन स्तीभवर्हिंषमाडुकेदन्ति स्ती- 
णमाच्छादितं बियर तम् वर्हिथेक्ञसाधनोपरक्चकम् यक्षसाधन्- 
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न 

रूहितमित्यथैः । ये विद्धाष्ण्खस्ते मनव इति (८, & ॐ १८ ) 
श्रुतेः ॥७९॥ 

तं प्ीभिरयुगच्छेम देवाः पु्चै्तिभिः 
दिशण्वेः । नाक शूनः सखकृतस्यं लोके ततीय 
अधिं सखन दिवः ॥ ५० ॥ 

तं पत्तीभिः। तदः भरवणाद्यदोऽध्याहारः । द्वितीयादर् 
चा्याख्यायते । नाकङ्गृह्वानाः स्वीङ्कवैन्तः ऋषयः । सुद्ृतस्य 
लोकं साधुकरतस्य स्थाने । तेतीये पृष्टे अधिरोचनेऽवस्थितादि- 
ब एकदेशी भूते यत्रादत्यस्तपतीति वं पनीभिः सह अनुगच्छ 
म। हे देवाः पुत्रैः च्रातृभिः अपि च हिरण्यैः ॥ ५० ॥ 

हे देवाः दीप्यमाना ऋत्विजः ! पल्लीमिः करकैः संह पुत्ैखुत पु 
ञेरपि सह भ्रादभिकौ भ्रावसिश्चः हिरण्यैः सवणोदिद्रव्यैश्च सह त. 
{ग्निमजुमन्छस कयमुखरम सवसमत्ययः । केडरा क्यम् वृताय 

भूमिमारस्य चिसख्यापूरके दिवः पृष्ठे रविमण्डले नाकं दुःखी 
स्थानमधिग्रुभणाना अधिकं सुखस्थानं स्वीकुवन्तः । कीदृशे दिवः 
ष्ठे सुकृतस्य रोके शभकमेणः फलमभूते रोचने द्रीप्यमाने । एत 
द ठतीयं पृष्ठ संखनं दिवो यच्चेष एतत्तपतीति (<, द, ३, १९) 
श्रुतेः ॥ ५० ॥ 

जावाचो मव्थसर्हेद्भुरण्युरयसग्निः सत्पतिश्ेकि-. 
तानः पृष्टे परथिन्या नि हिनो द्चिचुतद्धस्यदं दूणलां 
ये दृततन्यघः॥ ५५॥ 

अवाची मध्यमरुहद् । अरुदत् वाचो मध्यम् \ एतत् वा- ` 
चो यसध्यम् । यत्रैष एजीयते । युरण्डुः भत्ता । अयमि; स- 
त्पतिः । शोभनानास्पतिः । चेकितानः चेतयमानः । किञ्च । 

क 

पृथिव्याः निहितः स्थापितः । दविद्युतत् देदीप्यमानः । अ- 
वस्पद्न्र् । पादटुवारष्ः | कृणुता रतु . यः दुतन्यृष, | यूः धरा- 

ष 

ख पृष्ठ 
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¢ 

ष््ानस्तान्खवान् \ ९९ 

अयमग्निः वाचो मध्यं चयनस्थानमाख्दतू चयनोपर्यीरूढः । 
एतद्ध वाचा मध्य यत्र एतश्चोयत इतिं (८, ६, ३, २० ) श्रुतेः । 

सोऽयमग्निः ये पृतन्यवः युद्धेप्सवः पाप्मानस्वानधस्पद्ं कृषुतां पा- 
दयास्यः करतु पाद्यारधाऽधस्पदम् । कस्कादित्वात्सः (पाऽ < 
३, ४८ ) । परतना सनां युद्ध वा इच्छार्ति पृतम्यभ्ति दुष आत्मन 
क्यच्च कव्यध्वरेत्यादेना पृतनायाष्टरखापः ततः क्याच्छन्दसीति 
उथ्रत्यः । अधस्पदं कुर्ता? खवोन् पाप्मन इति ( २० ) श्रुतेः ! की- 
दखशाऽधचेः अुरण्थुः जगद्धता । सुरण्युरिति भर्तत्येतादेति (२०) 
श्रुतेः । सत्पतिः सर्ता फाङ्कः । चाकेतानः । चेतयमानः । पृथिव्याः 
पठ भूम्युपरि निहितः स्थापितः । द्विश्च तद्त्यन्तं द्योतमानः द्श- 
तीत्यादिना यङ्द्धुकि शजन्तो निातः ॥ ५९१ ॥ 

 अथद्वधिर्वीरत॑मो वयोधाः सहस्ये योततामप- 
युच्छन् । विश्राजमानः सरिरस्य मध्य उप प्रयाहि 
दिव्यानि धाम ॥ ५२॥ 

अयमभनिः । षीरतमः अतिशयेन वीरः । वयोधाः वयो- 
ऽन हविरक्षणमस्मिन्धीयते । सहसियः सदश्वाः । योतता- 
न्दीप्यताम् । अप्रयुच्छन् अप्रमत्तः । विभ्राजप्रानः सरिरस्य 
मध्ये । हमे वे लोकाः सरिरम् । दीप्यमान एषु खोकेवु । उप 
प्रयाहि । यातु इति पुरूषव्यत्ययः परोक्षङृतत्कम्मन्त्रस्य । दि- 
व्यानि धामानीति बहुवचनेन सन्नतिः; । स्थानानीति प- 
¢ 

` यायः ॥ ५२॥ 

अयमभेर्योततां दीप्यतां दिव्यानि धाम धामानि स्थानानि उप 
प्रयाहि उपप्रयातु च स्वगे रोकं गच्छतु पुरूषव्यत्यथः । उयग्रयाहि 
दिष्यानि धमेत्थुपप्रयाहे स्वमरोकभित्येतदिषति (८ & २९११ 
तेः । कटश्णेऽधिः बारतमः अलिद्ययेन कीरः शूरः वयाोजा वयोऽ 
हधिदटेश्षणं दधातीति वयोधाः । सह्यः इषक्ाना सहखेण समेतः 
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सहस्रेण संमितौ घ इति घम्त्यथः । अप्रयुच्छन् कर्मण्यप्रमाचन् स- 
रिरस्य मध्य कोकच्रयास्तर्धेधाजमानः दौप्यणानः) दमे वे लोकाः 
सररिरमिति (२९ ) श्रुमेः ॥ ५२ ॥ 

सस्थच्यवध्ट्चुपं सम्प्याता्चं पशो देवयानान् क्र- 
णुध्वद् । पुनः कृण्डाना पितरा यु्वानान्वता्तसीच्व- 
यि तन्तुख्तस् ॥ ५३ ॥ . 

सम्प्रच्यवध्वद्् । ऋषानाह बन्त्रहक् सम्पस्यवध्वमेनय- 

भिम् । उपसम्पयात च तम् । हे अपरे पथः देवयानान्रषीणां 
कुश इति वचनव्यत्ययः । किञ्च पुनरपि कृण्वाना; कर्बाणा 
ऋषयः । पितरो युवाना । वाक्. च मनश पितरो युवानेति श्रु- 
तिः वाञ्यनघ्े युदानातरणे अयातयामे अन्योन्यं सङ्गते बा । 
सङ्ते हि वार् च मनश्च यज्ञ साधयतः । अन्वाताणशङ्ि त्व- 
यि तन्तुमेतम् । अन्वातनोतु त्वयि तन्तुं यज्ञम् । एतम् । 
अग्नं | ५२॥ 

` मन्त्रदयषीनाह । हे षयः । एनमग्नि यूयं सस्प्रच्यवभ्वमग्नि 
प्रत्ागच्छत उप सम्प्रयात च आगत्य खम्यकू् प्राप्नुत । सम्पच्य- 
वध्वश्रुप सस्प्रयातेत्यस्ूनेतदषीनाह । समनं प्रच्यवध्वमुष चेन सः 
श्ध्रयातेति (<, ६, ३, २२) श्रुतः दवसदीनुल्छाश्निमाह् हे अभ्ने। 
देवयानान् पथः छृणुध्वं कुर वचनव्यत्ययः । देवा यायन्ते प्राप्यन्ते 
येस्ते देवयानास्वान् करणाध्ेकरणयोगतति ल्युट् देवलोकषािहे- 
तून्मागान् कुवित्यथे, | हे अग्ने { यत ऋषथ एत तन्तुं यज्ञं त्वयि 
अन्वातांसीद् अतानिषुः अनुक्रमेण विस्तारितवन्तः वचनव्यत्ययः 
कीटा ऋषयः पुनः भूयः पितस वाङ्मनसि युवाना तरुणौ अया- 
तयाम।चन्यो ऽन्यस्ङ्गतौ ऊण्वानाः कुवोणाः । स्वादेः इञः शानच् । 
विभक्तेराकारः । संयताभ्यां वाङ्मनसाभ्यामेव यक्ञसाघनात् 
ते संयते कवीणाः नितेच्धिया त्यर्थः । वुनः कुबीणाः पितरा 
युव नेति वाद चेवं मनश्च पितयं युचानेति (२२ ) श्रुतेः ॥ ५३ ॥ 



पञ्चदशोऽध्यायः । १५ । कण्डिका । ५५ । ७९.९१ 

उद् दुध्यस्वाग्वे पतिजाशडटि त्वसि्टापृन्तं सधं 
जथामयश्वं । आाल्लिक् सपस्थे अध्युसरस्थिच् विदं 
देवा यजमानश्च संदल ॥ ९ 

उद्बुध्यस्व । प्रतिशुदधो भव । हे अग्रे परतिजाग्रहि चत्व 
म्र | ततः इष्टापूते च संछनेथाम् । त्वलक्तादाद्नमानेन षह । 
अयं च | यजमानः इष्टपृतोभ्यां संखष्ठो भवतु । ततः संश 
पूर्त व्यपगतकल्मषः सन् । अस्मिन्सधस्थे सहस्थाने ढः 
पुनरपि विशिनष्टि । अध्युत्तरस्मिन् । सर्पोल्कृष्टे आदिस्यलो- 
के । विश्वेदेवा यजपानश्च सीदतु । विद्वर्दैवयेजमानस्य समा- 
नछोकता प्राथ्येते ॥ ५४ ॥ 

हे अश्च ! त्वमुदगुष्यस्व उद्बुद्धो भध सावधानो मव । प्न य- 
जमामं प्रतिजागहि प्रतिदिनं यजमानं जागरूक सावधानं इर । 
तत दृप्तं श्रोतस्मातं कर्मणी संखज्ञेथां यजमानेन सह संख 
भवतां त्वत्मस्ादात् अयं च यजमान इ्टापूतभ्यां संसज्यतामः । पु 
रुषव्यत्ययः । क्िञ इ विष्व देवाः ¦ युयम् । छतेष्टपूतां निष्पापो 
यजमानश्च सधस्थे दवेः सहस्थितियोग्ये अस्मिन्यचचरस्मिन् सर्व 
तृष्ट रविरोके द्युखोके सीदत तिष्ठत अधि अधिकं चिरं तिष्ठते 
त्यथः | दयोवां उत्तर सधस्थधिति (~, ६, ३ २२ ) श्रुतेः । वि- 

दैवैः सालोक्यं यजमानस्य धाथ्येत इति भावः ॥ ५४ ॥ 

येन वदसि संदस्ं येना सगवेदसम् | तैलेमं थनं 
नो नथ स्वदेबेषु गन्त॑वे ॥ ५९ ॥ 

येन. वहसि । येन देतुना सापर््यन वा वहसि प्रापयसि 
सदख्रभर् । येन हे अत्रे सवैवेदसं सवेधनम् । तेन इमं यज्ञं । नः 
अस्पत्सम्बन्धिनम् । नय प्रापय । स्वर्देवेषु गन्तवे । स्वर्छोकं 
देवेषु देवान्भति । गन्तवे गधनाय । यज्ञे हि स्वर्छाकं गते अ- 
स्माकमपि गमनं भवति । तदुक्तम् । सोऽस्य यज्ञो देवखोकमे- 
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वाभिपेति तदनूचीदक्षिणायां ददाति सेति दकषिणापन्व।र्भ्य 
यजमान इति ॥ ५५ ॥ 

हे अश्च येन सामर्थ्येन सहस्ं सष्टखव्श्छिणाक यक्ख स्वं वहसि 
प्रापयसि येन चं सवेवेदसं सव वेदो चन दद्िणा यन्न तं सतस्व- 
दक्िणाक यज्ञ वहसि तेन साम्येन नोऽस्माकभमिमं यज्ञं देषु ग- 
न्तवे देवान् प्रति गन्तु स्वः स्वभे न्य प्रापय ; तुमर्थ गमेः तवेप्र- 
त्ययः । यज्ञे स्वगे गवेऽस्माकमपि तञ्च गमन स्यात् । सोऽस्येष यज्ञो 
देवरेकमेवाभिप्रेति तहनृष्वौ दक्षिणायां ददात्ति चेति (१२) द- 
क्षिणामन्वारमभ्य यजमान इति श्रुतेः अतो यज्ञस्य स्वभैगमन प्रा 
थ्यते ॥ ५५ ॥ 

9 क क~ 1.6) क ॥ # अयं ते थो्लिंकत्वियो थतो जालो अरोचथाः | त 
1 षे ॥ सि [9३ 

जानन्नग्न आरोहाथा नो वधेया रयिम् ॥ ५६ ॥ 

अयन्त इति व्याख्यातम् ॥ ५६ ॥ 

दयं व्याख्याता { २, १४, १२, ५२ ) ॥ ५६। 

तपञ्च तपस्यश्च चोाशरावतू अभरेरन्लःस्छ्कऽ्सखि 
कर्व दवचकश्चवा कर्पवन्लाभाप अआखधयः शद्श्व- 

न्ताश्चग्रयः पशय उवष्व्याय खन्रलाः य अद्यः स 

मनसोऽन्तरा दयाकाणशिवी इमे रोश्िरादृत् अखिक- 
# ‰. १ 

स्पमाना इन्द्रभिव ठेवा जथिसंष्िदान्ल् तयां देवतया 
द्ेरस्वद्शुवे सीदतम् ॥ ५७ ॥ 

ऋतव्ये । तपश्च तपसस्यश्चेति व्यारूयातम्र् ॥ ५७ ॥ 
एवं पुनञित्युपश्रानमुक्ता पञ्चमचितिशोषभूतेष्टकोपधाने मस्ञां 

उच्यन्ते ॥ का० ( १७ १२, २२ ) ऋतव्ये तपश्च तपरस्यञ्चेति । 
ऋतव्ये दे पयेष्टके उपदधाति कनुदेवत्यं यज्जः उद्कतिच्छन्दः। तपो 
माघः तपस्यः फाल्गुनः हरिरौ ऋतू रिशिस्तौरक्यवौ ! रिषं 
व्याख्यात ( १३, २५ ) ॥ ५७ ॥ 



धञ्चदशोऽध्यायः ! १५ । कण्डिका । ६१। ७९. 

परमेष्ठी त्वा सादयतु दिवस्पठे ज्योतिष्मतीम् 
चिदक॑स्ते प्राणायापानाय व्यानायोद्ानायं पतिष्ये 
चरेय ॥ सय्येस्तेऽधिपतिस्तया टवतयाङ्खरस्वद् 

भुवा सीद् ॥ ५८ ॥ 

विरवञ्योतिषम् । परमेष्ठी त्वा इति व्याख्यातम् ॥ ५८ ॥ 
छा० ( १७, १२, २२३ ) विरवसज्यातिष परयष्ठी त्वेति । यजमा 

` नृता पयां विश्वस्योतिषं वृतीयोपहिताया विश्वज्योतिष उपय 
पदधातीति त्राः ॥ सूयदेवत्यं यजतु; शक्सीच्छन्दः । परमेष्टी त्वां 
दिवः पृष्टे उपरि खादयतु । सुयस्ते तवाधिपतिः पालक इति विद्ये 
घः । अन्यद्वाख्यालम् ( १४ अध्या० १४ क० ) ॥ ५८ ॥ 

ठलाक पण छढ वणथ स्यद् चचा स्वद् । इन्द्र 

खी त्वा घृद्रस्पतिरस्मिच् योनावसीषदन् ॥ ५९ ॥ `“ 
ता अस्य सूददोहसः साभ प्रीणन्ति पृष्न॑यः। 

न्म॑न् देवान॑ं विकर्ता रोचने दिव॑ः ॥६०॥ 
इन्द्रं विद्वा अवीघ्रवन् समुद्रव्यचसं गिर॑ः | र- 

धतम रथीनां षाजाना सत्पतिं पतिम् ॥६१॥ 

लोकं पण ॥ ५९ ॥ 
ता अस्य ॥६०॥ 

इन्द्रं विश्वाः ॥ ६१ ॥ 

 का० ( ९७, १२, २४) दक्षिणाग््खातप्रत्यगरल्िमातादाधे छो- 
कम्पृणाः पूयैवत् । आत्मनो दक्षिणदिाग्नेयकाणादपरस्यां दिदयरलि 
मान्रादाघे पयारोकद्धयं परित्यज्य वृतीयलोकादारभ्य प्रथमचिति 

वट्टोकस्पृणा उपदधातीति सूत्राथेः ॥ तिखोऽपि द्वादशे ( १२ ५४- 

५६ › व्याख्याताः ॥ ५९--६१ ॥ 

प्रोथदस्वो न यवसेऽविष्यन्यदा यदः सवरणाद् 
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ख्यस्थात् । आदस्य वातो अर्ुवाति सोचिरधस्मते ब 

जनं व्टृस्णभस्ति ॥ ६२॥ 

व्याख्याताः । विषकर्णीम्ुपदधाति । पोथदश्वः । आ- 
परेयी त्रिष्टुप् । सभ्यमानोऽभिरयरोच्यते । भ्रोथतिः ब्दायैः | 
शब्दायते अभिः । अश्वो न यवसेऽदिष्यन् ¦ अश्व इवं यव 
घासे विषयभूते अविध्यन् प्रसिष्यन्। यदा थस्मिन्काछे | महतः 
संवरणात् । संत्रियते अस्मिन्नमिरिति संवरणमरणिकाष्र- 
मुच्यते । अरणिकाष्टत् । व्यस्थात् उमुत्तिष्ठते परकाश्चीभवति । 
आत् अथानन्तरमेव । अस्य । वातः अतुवाति । शोषः 
सन्दीपनः । अथ अथ समानार्था छन्दसि । स्प निषातोऽन- 
येकः । ते । अयैतस्येस्यथेः । न्यत्र युष्मदः प्रयोगः परोक्षकर- 
तवान्पन्त्रस्य । श्रतिरप्यञ्चुमर्थं दशयति । अथेतस्य व्रजनं कु- 
ष्णं भवतीति । वरजति गच्छत्यनेनेति वरजनं कृष्णं भवति ॥६२॥ 

का ( १७, १२, २५ ) प्रच्छाद्य पुशषेण विकर्णीस्वयमातृष्णे श्च 
करे सप्स्पृष्टे छिद्रे प्रोथददव शत्युस्शं विकर्णीम् पञ्चमी चिति पु- 
रीषेण पूववत् प्रच्छाद्य शाकंरामय्यौ परस्परसंखग्ने सच्छिद्र विक- 
णौस्वयमातृष्णासेन्ञे इष्टके उपधेय । तयोमेध्ये उत्तरदिहयनूकरेख- 
मध्ये मोथददव इति विद्ृर्णीष्टकाञुपद् धातीति सूजाथः ॥ वसिष्ठ 
दष्टाग्नेयी जिष्टुप् । मध्यमानोऽग्निः कथ्यते । यद्! यस्मिन् कारे 
महः महतः संवरणात् सवियतेऽस्मिन्नग्निरिति. संवरणमराणिकाषठ 
तस्माद् व्यस्थात् वितिष्ठते प्रकाशो भवति तदा प्रोथत् प्रोथय- 
ति हाष्दायते मोथतिः शब्दाः इतश्च रोपः परस्मेपदेष्विति 
तिप इकारलोपः । तत्र हष्टान्तः अद्वोन । न दवे अश्व 
इच यथा यवसे अविष्यन् यवसं छासं भक्चधिष्यश्नद्वः पोथात । 
आद् अस्य अनन्तरं बहिञ्वख्नराब्वानन्तरं बातो वायुरस्यान्नेरसरु- 
छक्ष्य प्रखरति वाय्वश्व्योः सस्यादेति भावः कौटश्यो वायुः दो 
चिः शोचयति स्वरुयति रोचिः । अचेः खन्दीपनः शोचित 
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उवरन्नामसु ( निघ० ₹ १७ , ६ ) पडितम् । यद्धास्य रोचिज्वा- 
खामुखक्ष्य वातो वाति । अध्रेति निपावोऽथाशथः । अथ वातेना- 
यरो ञ्वछिते सति ते एतस्याग्नः बजनं गमनस्थानं कृष्णमस्ति 
दयाम भवति छृष्णवघत्मां हुताशन इत्युक्तेः । स्मेति निपातः पाद पूर- 
णः । श्रुत्या ते इते पद्परेतस्येति व्याख्यात परोकश्चत्वान्मन्दश्य। 
अथैतस्य वजन ऊष्णं भवर्तति (4 ७, ३, १२ ) श्रुतेः । अविभ्य- 

सित्यात्तकमस्ु ( निघ ० २, ६, ६ ) पठितय् ॥ ६२॥ 

आयी सदने खद्यास्यवतरच्छायायषण्ससद्रस्थ 
हदये | रदतीवर्ती मास्वलीमा या यां मास्या पृथि- 
वीमोचेन्तरिश्चम् ॥ ६३ ॥ 

स्वयमावृण्णाघुपदधाति । अयष्ट! आ या द्ाम्भासी- 
त्या्यारम्भः यच्छब्द्पयोगात्। अयाधाम्भासि । यलोकसंस्तवो- 
ऽस्याः स्वयमादण्णायाः । आभाति प्रकारयसियावतं यां 
चुखाकम् । आपृथिरवाम् । आमासि च प्रथिवीमू । जामासि 
च उरू षिस्तीणेमन्तरिक्षय् । तां त्वां ररमीवतीं रद्िपसंयुक्ता- 
म ! आयोः अयनस्य आदित्यस्य त्वां सदने अवस्थाने 
सादयामि । अतः अवनस्य पार्यितुः दीप्यतोवा ! छ- 
यायाम् । आश्रये । सख्ुद्रस्य सयुन्दनस्यादित्यस्य । हृदये भ्- 
धानप्रदेे । आदित्यो हि स्व सथुन्दतीति सथर उच्यते ॥६३॥ 
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का०( १७, १२, २५ ,) आसोष्टेते स्वयमादण्णास् । अयोरिति 

कण्डिकाद्येन विकणीदष्षिणां स्वयमावृण्णानरुपदधादीत्यथेः ॥ आ- 
योः परमेष्ठीति दे यजुषी स्वयमातृण्णादेवत्ये आद्यं बाहुम्युष्निक् 
हितीयमाङ्तिच्छन्दः हे स्वयमातृण्णे ¡ आयोः आदित्यस्य सदने 
स्थानतां खा त्वां सादयामि स्थापयामि | पति निरन्तरं गच्छक्ती- 
त्यायुरादित्यः । कीदश्चस्यायोः अवतः जगत्पाख्यितः दीप्यमानस्य 
घा! तथा ससुद्रस्य समुनन्तीति समुष्टस्तस्य आदित्यो बष्याज- 
गदाद्रीडवेन् समुद्र उच्यते । क्िम्भूते सदने इायायामाश्यभूते 
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हदये पश्ानमूते 1 कीदशी त्वाँ रदिमवतीं किरणयुतामत. एवं भा. 
स्वती शोभमानाम्। तां काम् । यात्वं द्यां दलोकमाभासि प्रका- 
रायसि पृथिवीमाभासि उरू विस्तीणमन्तरिक्षं चाभासिः । रद्धिम- 
पदस्य संहितायां दीधः ॥ ६२ ॥ 

4 

पमष त्वा सादयतु दिवस्वष्टे व्यचस्वतीं प्रथ- 
स्वता दिव यच्छ दिवि दण्ट दिवं मा हिषश्सीः ॥ थिः 

दवस्मे पाणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठाय च- 
रित्राय ॥ सस्यस्ट्वाभिपातु सद्या स्वस्त्या छदेषा 
खान्तमेन तया देवर्तयाङ्धिरस्वद्श्ुषे सीदतम् ॥ ९६९ । 

परमेष्ठी त्वा साद्यत्वेति व्याख्यातम् ॥ &£ ॥. 

व्याख्यातम् ( १४, १२; १५, ५< )॥ ६४॥ 

सदस्य प्रभासि । खहखस्य प्रतिमासि । सदसं- 
स्योन्मासि । सादस्नेऽसि । सहस्राय त्वा ॥-६५ | ` 

इति माध्यन्द्नीयायां बवाजसमेषिसंहितायां 
पञ्चददोऽध्याथः ॥ २५ ॥ 

(न " दन १. 891 नन - ^~ 

 अश्ि्माक्षति | दिरण्यशकटसहश्रणे शते दवे द्वे प्रकिरति 
सहखस्येति प्रतिमन्वम् । सहस्चस्य ममा प्रमाणं भवसि-। सहन्त 
स्य प्रतिमा प्रतिमानम्भवसि । सहस्तस्योन्मा उन्पानं तुख- 
मानं भवसि । साहस्रोऽसति सहस्रर्घोऽसि । यतः अतः । सहः 
सराय प्रोक्षापि॥६५॥ 

इति उव्वटद्रता मन्त्र भाष्ये पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५.॥ 
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घोडशोऽध्याथः । १६ । कण्डिका ¦ १। ९.७ 

का० (१७, २२, २७ ) तिष्ठन्नभि पोक्चति हिरण्यशकरुसंहसखे- 
ण हाते दवि दवे प्रकिरति खहस्रस्यति प्रतिमन्यम् । इष्टकाचितं सप- 
क्षपुच्छमचि पश्चादुत्तरपूवेदक्चिणपथिमेषु शतद्वयं द्वयं सरोदकस्ति- 
घ्नन् प्रकिरर्तात्यथः ॥ पञ्चाप्रेयानि यजुषि। हे अभे ! सखहस्स्येष्ठ- 
कानां प्रमा प्रमाण. त्वमासर । सहस्रस्य प्रतिमा परतिर्निधरसि। स- 

ह खस्योन्मान ` तुखासि । साहसः सदहसखाहाऽसि । सखहस्मायानन्त- 
फडाप्त्येत्वाी त्वा प्रोक्षामि ॥ ६५॥ 

श्रीमन्पहीधरछते वेददीपे मनोरमे । 
असिमन् पञ्चदश्चाध्याये कथिता पञ्चमी चितिः ॥ ९५॥ 

11 1 11 | ` की 1 [1 

षोडराोऽध्यःथः | 

नम॑स्ते सुद्र म॒न्यव॑ उतो त इष॑वेः नम॑ः । बाहुभ्या 
सुत तै नमः॥९॥ 

शतरुद्रियहोमः । अथातः इतरुदरियंः जरेति शइत्युपक्रम्यः 
स एषाऽत्राथिशथिता बुयुक्षमाणो दद्ररूपेणावविषठुते । तस्य त- 
पणं देवेः कृतम् । द्वितीयन्दशेनम् । यद्र शतरुद्रियं जुरोतीप्यु 
पक्रम्य प्रजापतेविस्घस्तादित्यमिधाय मन्त्राथानुगुण्येन. श्ति- 
भवति । सः एव शतशीर्षो रुद्रः समभवदिति नमस्ते रुद्रमन्यवे 

` रोद्रोऽध्यायः परमेष्ठिन अपिन्देवानां वा प्रजापतेवां आद्योऽनु- 
वाकः पोडशञभिक्रम्मिः । तत्र एको इद्वो देवता एका गायत्री 
विष्टोऽचुष्डुमस्तिखः पद्यः सप्रादुष्टुमो दे जगत्यौ । नमोऽ 
स्तुते । हे श्ट तव सम्बन्धिने मन्यवे क्रोधाय । उत अपिच ।. 
तेः वतं सम्बन्धिने इषवे काण्डाय नमोऽस्तु ` बाहुभ्याम् । उत । 
अपि ते तव सम्बन्धिभ्यां नमोऽस्तु ॥ १॥. 

पञ्चद्ये अध्याये चयनमन्त्रान्. समाप्य . षोडशो, दरातरुद्वियास्थ- 
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होममन्ना उच्यन्ते ॥ का० (१८, ९ १--९ ) रखातरुद्धियहोपर उन्त- 
स्पश्चस्यःपरस्याप सक्या परिधित् स्वकपर्णनाककाष्ठेन शातयन् 
सन्ततं जर्तिख्यिश्चाय् गवेचुकासक्लूगजाश्चीरमेके तिष्ठन्नुदङनम- 
स्त इतव्यध्यायेन उययुवाकान्ते स्वाहाकार जादुमातरे पञ्चान्तेच 
नाभिमात्रे भाङ् च ग्रत्यवरोहेभ्यो सुखसात्रे प्रतिलोमं भरत्श्वसोहान् 
जुहोति प्रमाभेषु नमोऽस्त्विति प्रतिमन्यम् ॥ अस्यार्थः । हिरण्य- 
राककैरविप्रोश्चणानन्वरं शावरूष्ियसक्षे होमः । तस्याषहवनीये - प्रा- 
प्रावपवादमाह । उत्तस्पक्चपश्चिमकोणे याः परिश्रतो जङ्ायाञ्या- 
दयः प्यं निखातास्ताङु होमः । तञ्च विधिः । जर्तिरेखरण्यतिकङै- 
मिश्रान् गचेधुकासक्तूनकप्रेण जुह्योति । पि कुवन् । अकेकाष्टेन 
सन्ततं श्चारयन् परिश्चित्छु पातयन् अकेपतरं दश्चिणकरणादायाकेकं 
मेनादाय तेन पातनीयम् । वक्तुस्थाने अजादुग्धामिति केचित् । 

उदङ्मुखो नमस्त इत्यध्यायेन । तचादवाकच्यान्तेऽमेकेभ्यश्च वो 
नमः इत्यन्न ( २६ क० ) ज्ालुमातर परिध्चिति स्वाहाकारो चिधेयः। 
पञ्चानुवाकान्ते धन्वने चेत्यत्र ( ३६ क० ) नाभिमाञर परिधिति 
स्वाहाकारः । नमोऽस्तु श्द्वेभ्य इति ( ६३ क० ) ब्रत्यवरोहमन्याः 
तेभ्यः प्रार् मुखमाज्रार्पारिश्रिति स्वाहाकारः । नमोऽस्त्विति कण्डि- 
काञ्रयेण प्रतिलोम हमः ये दिदीति ( ६७ कण) सुखमा । येऽन्त- 

रिश्चमिति ( ६५ क० ) नायिमाजरे । ये पृथिव्यामिति (६६ क) 

जायुपातरे । इति सुत्राथंः ॥ नमस्ते । षोडशऽचाऽदुवाकः एकरद 
दैवत्यः आया गाजरी तिख्ोऽचुष्डुभमः विदल: पङ्कयः सत्तायुष्टुभः 
जगत्यौ । अध्यायस्य परमेष्ठिदेवप्रजापतय ऋष्यः मा न इति द्योः 
[ १५--१६ क० ) कुत्सोऽपि ऋषिः ॥ हे खड ! ख्त् दुःखं द्रावयति 
रुद्रः यद्धा ङ गती ये गव्यथास्ते ज्ञानाथोः रवण रुत् ज्ञानं यति द 
दाति रुद्रः ज्ञानम् मादे किप् तुगागमः र्त् क्ञनप्रदः यद्धा पापिनो 
नराम् दुःखभोगेन सेदयति शदः । हे रुद्र | ते तव मन्यवे क्रोधाय 
नमः नमो नमस्कासेऽस्तु उता अपि च ते तवेषवे बाणाय नमः 
उतापिचते तव बाहुभ्यां नमः । तघ क्रोधवाणहस्ता अस्मृदरि- 
ष्वेव प्रसरन्तु नास्मास्वित्यथेः॥१॥ 

यातेसर्द्र शिका ठनूरधःरायौपकारिनी | तथा 
नस्तन्डा शन्तमया मिरिकन्नाभिचाषफरप षह | 
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यातेयात्वदे रद्र रिवा शान्ता तनुः शरीरम् । अधो- 
रा अविषमा । अपापकाशिनी । न पापकाक्षिनी अषापकाश्ि- 
नी । पापमघ्ुखं या परकारयति सा पापप्रकाशिनी न पापधका- 
कशिनी | तया नः अस्पान् तन्वा शन्तप्या । सुखतमया भुखयि 

तृतमया । अतिशयेन सुखयिज्या । भरिन्त । गिरौ प्ते 
कंखाक्ाख्ये अवस्थितः चं सुखन्तमोदीति गिरिशन्तः । यद्रा 
गिरिवाच्यवस्थितः सखन्तनोतीति । यद्रा गिर मेवेऽ्रस्थिती 
ृष्ठिदरारेण सुबन्तनोतीति । तस्य सम्बोधनं हे गिरिशन्ब 

अभिचाकञ्ीहि | अभिपर्य ¦ दुखयितुधिति सेषः । चाक 
शीतिः परश्यतिकयां ॥ २॥ 

हे रुद! याते तवेदशी तनूः शरीरं हे शिरिशन्त ! तया तन्वा 
नोऽस्मननिचाकरीहि अधथिपद्य । चाकश्रीतिः पश्यतिकर्मा ( नि- 

घ० २, ११, < ) ! कीदशी तनूः शिवा शान्ता मङ्गकदूपा । यतो- 
ऽघोरा आवषमा सोम्या अत एवापापकाशिनी पापमसुखं कादा 
यति प्रकारायत्ति पापकाशिनी न पापकाद्िनी अपापकारिनी या 
पुण्यफरुमेव ददाति न पापफकमित्यथः । गिरौ कैखाशे स्थितः शं 
सुखं प्राणिनां तनोति विस्तारयति गिरिशन्तः गिरि वाचि स्थितः 
श्चं तमोतीति वा गि मेघे स्थितो चृषिद्धारेण हं तनोतीति वा 
गिरे शेते गिरस्शिः अमति गच्छति जानातीत्यन्तः सर्वज्ञः अम ग- 
तो मजने शाब्दे कन्तरि क्तः गिरिदाश्चासावन्तश्च भिरिशन्तस्तत्- 
सम्बुद्धिः शकन्ध्वादित्वात् पररूपम् । ( पार दे, १, ९४ वा०२.)। 
कीटश्या तन्वां शन्तमया सुखतमया ॥ २॥ 
| क~ ‰! [क = ॥ € ॥ +~ * 

याभि गिरिकान्त हस्ते विमष्येस्तवे । शिवां 
गिरित्र तं कुर मा हिलीः पुरुष जगत् | ३॥ 

 यायिषुस् । याम् । इषु काण्डम् । ३ गिरिशन्त । गिरौ 
` प्षते ऽवस्थितः कैाश्चाख्ये सुखन्तनोतीति गिरिशन्तः तस्य 

सम्बोधनम् । हे गिरिकिन्त । हस्ते बिभर्षि धारयसि । अस्तवे 
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अशितं क्प्त॒मित्यथेः । शिवाङ्गिरित्र । गिरो केखा्चे ऽवस्थितः 
त्रायते भक्तानिति गिरित्रः तस्य सम्बोधनं हे गिरि) तां 
कुर । किच । मा हिंसीः मा बधीः परुषम् । जगत् जङ्गमश्च 
गवादि ॥ ३॥ 

ह गिरिशन्त! त्वं यामिषुं बाणं हस्ते बिमर्षिं धारयसि कि 
कतम् । अस्तवे असु क्षेपणे तुमर्थे तवेपत्ययः असितुं शन् क्षेप्तु- 
मित्य्थः। हे गिरित्र ! गिरो कैटादो स्थितो भूतानि जयत इति 
गिरित्रः तमिषुं शिवां कव्याणकारिणीं कुर । किञ्च पुरषं पुत्रपौ- 
व्रादिकं जगत् जङ्गममन्यद् पि गवादवादिकं मा हिसीः मा बधीः॥३॥ 

शिवेन वचसा त्वा गिरिदाच्छावद्ामसि | य- 
थां नः सवेभिल्रग॑द्यक्ष्मप सुमना अस॑त् ॥ ४॥ 

हिवेन वचसा । रिषेन वचनेन स्वा खां | गिरिश्च । गि- 
(कजा कप 

रौ पवैते केटाज्चाख्ये शेते इति गिरिशः तस्य सम्बोधनम् हे 
गिरिश्च । अच्छावदापसि । अच्छभेराप्तुपिति शाकपूणिः! 
इदन्तो मसि । तथा अभिवदाम । यथा येन प्रकारेण नः अस्पा- 

> षिः भि 0५ ५. =, 

कं सवम् इत् । इच्छब्द एवार्थे । सर्वमेव जगत् जङ्गमादि । 
अयक्ष्म । यक्ष्मा व्याधिः । व्याधिरदितम् । सुमना शो- 
भनमनसछश्च असत् भूयात् ॥ ४ ॥ 

गिरौ केाशचे शेते गिरिशः हे गिरिश ! शिवेन च्चसा मङ्गटेन 
स्तुतिरूपेण वचनेन स्वा यच्छ त्वां प्राप्तुं कथं वदामसि वदामः 
प्रार्थयामहे । अच्छामेरप्तुमिति शाकष्ूणिः ( निरु० ५, २८) सै- 

` हिलायां निपातस्य चेति दीधः । इदन्तो मसि कि वदाम इत्यत 
आह नोऽस्माक्र स्वैभित् सवमेव जगत् जङ्गम नसः पश्वादि यथा 
येन कारेण अयक्षमं नीरोग सुमनाः श्ोमनमनस्कं च असत् भव- 
ति तथा रुर्विति शेषः| सुमनः । सुमनःराब्दे पुंस्त्वमाषे जगदिरे- 

 षणत्वात् । अस्िव्यत्र केरोऽडायावित्यय् इकापः ॥४॥ ` 
 अ्यवोच्रद धिवक्ता प्रथमो देव्यो भिषक् । अदीष्ट्व 
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(क सर्वान्न लम्भयन् सर्ब यातुधःन्योऽधरयचीः परा- 
सुच \॥५॥ 

अध्यवोचत् । अधी्युपरिभावभरशवर्य्य वा । अधिग्रदतु 
कश्िः्स्वकोयं पुरुषम् भगत्रान् रुद्रः । अधिवक्ता । रश्व 
ययैणैव यो वदितुं जानाति । परथमो देव्योऽभिषक् । यख्यो दे- 
वसम्बन्यी भिषद्् वेयः । किमथिवदवित्यत आह । अदी 
सवान् जस्मयन् । जम ज्ञमी भात्रत्रिनामे सखकान् सवेभकारान् 
नाशयन् । सरवाश्च पातुपान्यः । यात्तनाः दुःखं कं तसाभिबु 
धारयन्तीति यातुधान्यः रक्षप्ी; जम्मयन् अषराकीः अतोऽ 

नाः कता | पराद्ुव परराक्षिप । यद्रा । रु एयोच्यते। अ- 
ध्यवोचदधिवक्ता अधिवदतु इहवरो वक्ता । प्रथमो देदश्च- 
म्बन्धी मिषर् वेदः । अदी सत्रान् । जम्भयन् सवो वा- 
तुधान्यः अधराचीः कृता पराक्षुव क्षिपतु ॥ ५॥ 

रुद्रो मामध्यत्रोचब् अधिवक्तु मां सर्वाधिकं घद्रतु तेनेाक्ते भ. 
म सवा धक्षयं भवव्येवेत्यथः। कीटदः अविवष्ता आधिकवदनश्ी- 
छः प्रथमः सर्वषां मुख्यः पूज्यत्वात् । दैव्यः देवेभ्यो हितः । भिषङ् 
गनाश्चकः स्मरणनव सामनल्ाइडषक्छम् । स्व परश्चयुक्का धत्य. 

क्षमाह हे खुद ! सवा यातुधान्यः यातु्नीः राक्षसीः त्व परक्ुत्र 
पराक्तप् अस्पभ्यां इस्ङ्कर । 1 कुर्वन सवान् सपनम | 

अस्भयन् चनदधव् । कडदरयदठुधन्यिः अवराः अश्र जकार 

ऽन्ति ता अधराच्यः ताः अधौऽघ्रननमनल्षीखाः । चौ सद्दे 
कभ 

सप्रनाद्ायाश्चसाक्षपा सदव क्ालत्यथः ॥ ५॥ 

असो प्रस्ताञ्चो अर्ण उत बशः छङ्गल । ये 
१९ 
4 
त न स्द्रा अभितो दिश्चु श्चिताः संदखरऽव ष! 

हृप्रहे ॥ ६ ॥ . 

अश्वौ यः आषित्यरूपरेणात्र शद्रः स्तुवते | अभिनमेन द्. 

ह छ 
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स्दसः । परयन्ति च उदकहा्यैः इम्दास्यः । आगोपारङ्ग- 
नादिपसिद्ध इत्यथः । स दृष्टो टमा्नो मृडयाति । मृड सुखने । 
सुखयति । नः अस्मान् । अत्यन्तं गृदृहुदयतम इत्यभिभरायः | 
यद्रा रद्र एवोच्यते । ऋषिराह । असो यः अवाचीनं सपति 
अभियुखं गच्छति । नीरग्रीषो नीखकण्डः विखोरहितः विगत- 
कलुषभाषः । उतेनं गोपा अदश्रन्नुदह्यायं इति गोपालाङ्ना- 
दिभसिदधं दशयति । समञ्जस्षमन्यत् ॥ ७ ॥ 

योऽसावादित्यरूपोऽवसषति उदकास्तमयो कुर्दन्निरन्तरं ग- 
च्छति । पनं मोपा उत गोपाखा अपि वेदाक्तसंस्कारहीनाः अदृश्रन् 
पश्यन्ति । उदहायः उदकं हरन्ति ता उदहार्यः मन्थोदनेत्यादिना 
उदकस्योददिशः जखहारिष्यो काङितोऽप्येनमदश्चन् परयन्ति । 

^ क अ ५ आगोपाकाङ्गनादिप्रसिद्ध इत्यथः । ददो यङि इरितो वेति च्डेरङ्् र 
गागमद्च्छान्दसः । कीटराः नीटग्रीवः विषधास्णन नखा श्रीका 
कण्ठो यस्य अस्तमये नीलकण्ठ इव ठ्यः । विलोहितः विशेषेण 
रक्तः । ख रुद्रो दष्टः सन्नोऽस्मान्यृडयाति सुखयतु असौ मण्डलः 
वर्ती रुद्र प्व तपतीति क्ञादः सुखं करोक्कित्यथेः ॥ ७॥ 

` नमे।ऽस्तु नीङंग्रीवाय सहखाक्षायं मीढुषे । जथो 
ये अस्थ सत्वामोऽदं तेभ्यां ऽकरं नमः ॥ ८ ॥ 

नमोऽस्तु । नमस्कारोऽस्तु नीटग्रीवाय नीङ्कण्यय स 
दस्राक्षायं बहक्चाय । मीढुषे मिह सेचने । षेच्छरे तरणाय । अ- 
विषपरिणामीति स्तूयते । अथो अपि च सच्वानः सतत्वभूता 
रद्राः अह्वेभ्यः अकरम् अकरवं करोति । नमस्कारम् ॥ ८ ॥ 

नीलग्रीवाय नीककण्ठाय रद्धाय नमोऽस्तु नमस्कारो भवतु । 

 कीदश्लाय सष्टस्ाश्चाय सह सक्षणि यस्य- इन्द्र स्वरूपिणे । मादुष 

मिमेहेति मीद्वान्. तस्म मिदि सेचन दाभ्वानूसाहन्मीद् वांश्च 
क्षसन्तो भेपातः सक्र उशिक पञजन्यरूपायत्यथः सरणा वा । 

अथो अपि चास्य रुद्रस्य ये सत्वानः प्राणिनो भत्यास्तेभ्योऽदहं नमो 
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प्रस्कारसकरं करोमि छख सौ शप रंडिः उन्तमेकवयचनम् ॥ ८ ॥ 
क 

परज्ुस्य धन्वंदस्त्वक्ुभव्रोराटन्याज्याम् । याते 

हस्व इषः परा ता भगवो चप ॥ 

प्रयुव । धन्वनः धतुषः त्वयुभयोः आल््योरधनुरन्तयोः 
उ्यां शुमम् । याश्च ते तवं इस्ते इषवः । पराता भगवा वप 
पृरायप् । पराक्षिप । वाः ह मगवन् मरृदेश्वययुक्त॥ ९॥ 

ह भगवः! ममं षडविध्मेन्वयेमस्पास्तीते भगवान् । सतुघ- 
स्मे रः लष्टद्धौ छन्दसीति रत्वम् । पेदवयस्य समग्रस्य श्वमेस्य 
यष्ासः क्ियः । ज्ञानचेराग्ययोश्येव षण्णां मग इतीरणेत्युक्तेः । हे 
भगवन् ! घन्नः धनुष उभयोयाल्म्योः दयोः कोख्योः स्थितां ज्यं 
मेव व्व प्रसुश्च दूरीक यश्चते तव हस्ते श्षवः वाणाः ता इषूः 
परादप पराद्य ॥९॥ 

चिं घञः कयदियो विदल्या बाणवा २।॥ उत। 
अनेशाघ्नस्य या इषव खाखुरस्य निषङ्ग; ॥ १० ॥ ` 

पिज्यं धतुः । विगतगुणं घनुः । कंपरदोऽस्यास्तीति कप- 
रीं । कपर्टोऽस्य जयवन्धः । षिज्द्यः शरपराहितः । बाण्- 
वान् इषुधिः । उत अपि च । अनेगन् णज्ञ अद्षने । नष्ट | 
अस्य । या इषवः आभः रिक्तः । अस्य निषङ्गधिः संङ्गनि- 
क्षपः \ निषज्यत इति निषङ्गः खड्गं उच्यते तदं स्मिन् धीयते 
सनिषद्धिः । न्यस्वघवशह्न इत्यामेमायः | १० ॥ | 

कपर जञ ऽस्यास्तीति कपदीं स्द्स्तस्य धसुः चिस्यं म. 
वीरदहितभस्तुं कविगता स्यां यस्यं चैत्। उतापि वाणबाच् बाणा अ- 
स्मिन् सम्तीत्ते वाणवान् टषुधः विरास्यो विकरोऽस्तु वाणाः 
भरशत रोहभगिः अल्यम् इषुधिर्निस्प्रवाणोरस्तु । अस्य रुद्रः 
स्य॒ या इषवः तां अनेदान् नयन्तु णश अद॑शेने नश्षेरत पत्वम् 
अङि वेयेश्यम् पुषादित्वात् च्छर् । अस्य ख्द्रस्य निषङ्गधिःनिः 
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घञ्यत इति निषङ्धः खङ्गः स धीयतेऽसिमिच्धिति निषङ्कधिः कोशाः 
स आः रिक्तः खङ्करषितोऽस्तु । रुद्र॒ अस्मान् भ्रति न्यस्तसर्वदश- 
सनो ऽस्त्वित्यथः ॥ १० ॥ 

याते टेतिर्मीहुषल दस्त वभवं ते धुः । तथा- 
स्पान् विदवलस्त्वमयक्ष्यया परि खज ॥ ११॥ 

यात यातव हेविरयुषम् हे मीदृष्टम पिह सेचने ¦ से- 
[8 [क ॥ 08 ५ ¢ 

क्तृतयं युवतप पारणापानषदवद्ररम स्तुतः । अस्पात्सवम्भ- 

खाति । हस्ते बभूव । भूता । त इति नरथक; । धनुरिह 

पिषिक्षेषणम् । तया हेत्या अस्पान्विशवतः सवेतः तम् अय- 
कष्मया यक्ष्मा व्याधिः व्याधिरहितया पारेमुज पारपारख्य ॥११॥ 

अतिशयेन मीढ बान्मो दुष्टमः वसौ मत्वर्थे इति भसंक्ञायां वसोः 
सम्प्रसारणम् षत्यष्टुत्वे हे मद्ुष्टम सक्वृतम ववघुक । ते तव 
हस्ते या धुः हतिः धनुरूपमायुधं बभूव अस्ति एकं ते षदं पा- 
दपूरणाय । चया धनूरूपया हेत्या चिद्वतः सवेताऽस्मान् परेभु 
ज परिगरय सुजविकरणञ्यत्यये राप्रत्ययः। कीडद्या तया अ- 
यश्मया नास्ति यक्ष्मा रोगो यस्यास्तया निरुपद्वया दृढया अननु- 
पद्व कारिप्या का॥ ११॥ 

परिनि धन्वनो देतिरस्प्रान् वृणक्तु विश्वतः अ- 
शनो य ईखधिस्तवारे अस्प्रानियेषहे तस्र ॥ १२॥ 

 परिते | परिषटणक्तु परिवजंयतु । ते तव धन्वनः धनुषः 
सन्धिना हेतिः । आयुधं काण्डलक्षणम् अस्मान् षिश्वतः स- 
वतः । अथो अपिच । य इषुधिवराणवान् तव आरे द्रे अस्मव् 

क अ, क 

अस्मत्तः निधेहि स्थापय तम् इषुषिम् \ १२॥ 

हे र्द !.ते तव धन्वनो हेतिः धतुः सम्बन्धि आयुधं विरतः 

 सर्वतोऽस्मान् परि्रणकतु त्यजतु मा हन्त्वित्यथः । चुजी वजने ङ 
धादित्वात् ३ अथो मपि च यस्तव ईषुधस्तमरस्मत्छकाश्चःत् भारे 



&<०६ मन्बभाष्य-वेददीपसदहिता श्रुङ्धयज्ञुःसहिता । 

दुरे निधि अस्मत्तो दुरे स्थापय ॥ १२॥ 

अकतत्य धनुष सहसाच्च दातेषुधे । निशीर्य 
छाल्यानां सुखां शिवो नः समना मच ॥ १३॥ 

अवतच्य । अषतायधनुः खं हे सहस्राक्ष । शतेषुधे । 
शतशब्दा बहुपयायः । निंशीय्येश्चस्यानां अखा । श्ातयिला 
फछनां मुखानि । रिवः शान्तः नः अस्माक सुमनाः श्ञोमनम 
नस्कथ भव ॥ १३॥ 

सहस्रमक्षीण यस्य शतमिषुधयो यस्यहे सहस्राक्च ! हे हाते. 
षुधे ! त्व नोऽस्मान् प्राति रिवः शान्तः सुमनाः शोभनचित्तश्च म 
अयुगृहाणेत्यथः । किं छृत्वा धनुरवतत्य अपस्याकं छृत्वा शस्यानां 
मुखा मुखानि बाणफलात्रणि निरीयं शीणानि छृत्वा च हिसा 
याम् समासेऽनञपूर्बं क्रो व्यप ऋत इद्धाताः॥ १२३॥ 

नमस्त आयुं घायानतताय धृष्णवे । उभाभ्या- 
मरतते नमो बाहूभ्यां तव ध्वने ॥ १४॥ 

| नपस्तं । नमाञ्स्तु त तव आयुधाय अनातताय अकतार 

य । धृष्णवे धषणन्चारखय प्रगरमाय । उभाभ्याम् । उत 

आपच। त तव नपा-स्तु । बाहुभ्या ततव षन्वनं । धुवनम् 

इत्य नवत्तते ॥ १४॥ 
हे रुद्र! ते तवायुधाय नमोऽस्तु बाणाय नतिरस्तु । कीदशा 

य अनातताय धतुष्यनारोपताय ! धृष्णवे धषणद्रीराय । धष 
कनुप्रत्ययः । रिपून् हन्तुं प्रगद्माय । उतापि च ते चोभाभ्यां वा- 
भ्यां नमः । तव धन्वने धञुषऽपि नमोऽस्तु तस्यापि विशेषणम् 
अनातताय अचतारितमो्वीकाय ॥ १४ ॥ 

मानो सहान्तभत मानो अथकंमा न उ्चन्त- 
मतमान उश्चतम् । माना बधः पितर मात या 

तरं भानः पियास्नन्यो सद्र रीरिषः ॥ १५॥ 
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मानःमा वधीः नः अस्पाकम्पहान्तं हृदः वयःपरभृति- 
भिः । उत मानो अभेकम् । अपिच मा वधीः नः अस्पाकमरम- 
कमटपम् । मा न उक्ञन्तम् । मा वधीः; नः अस्माकयुक्षन्तम् । 
उक्ष सेचने । सिश्चन्तं तरुणमिति यावत् । उत मा न उक्षित- 
म्।अपिचमा वधीः न स्माकयुक्षितं सिक्तं गभेस्थमित्य- 
यैः। मानो बधीः पितरम् । मा बधीः नः अस्माकं पितरम् | 
आदरा्थं पुनवेघनं महान्तमिति सिद्धखात् । मोत मातरम् । 
मा बधीः अपिच मातरम् | मा नः पियास्तन्वः रद्र रीरिषः। 
रिषतिर्हिसा्थः । मा रीरिषः मा हिसीः नः अस्माकं पियास्त- 
न्वः परियाणि करीराणि पुत्रपत्ररक्षणानि | हे रर ॥ १५॥ 

ह रद्र ! नाोऽस्माक महान्त इद्ध गुरुपितृन्यादिक सा बधीःमा 

हिसीः उतापि नोऽस्माकममक् बार मा वधीः नोऽस्माकमुक्षन्तं 
सिश्चन्तं तरुणं मा वधीः उतापि नोऽस्माकमुष्षितं ल्िक्तं गस. 
स्थंचमा बधीः नः पितरं जनकं मा बधीः उतापि नो मातरं जन- 
नीं मा बधीः महान्तमित्यमेन सिद्धयोमांतापित्रोः पूनरादानमाद 
राथम् । नोऽस्माक प्रियाः वहभाः तन्वः तनुः रारीयाणिमारी 
रिषःमा हिसीः. रिषतिर्दिसाकनां ॥ १५॥ 

मा नस्ताके तनये मान जयुंधिमानो गोषु मा 
नो अश्वेषु रीरिषः । मानो उराच रद्र भासिनाब- 

धीहविष्यन्तः सदप्मेत्वां हवामहे ॥ १६ ॥ 

मानः। मा रीरिषः । रिषतिर्हिसाकमां मा दिसीःनः 
अस्माकम् तोके पु्रतरिषये । मा हिंसीः तनये पत्रविषये । मा 
हिसीः नः अस्माकम् आयुषि प्रिषयमभूते । मा नागोषु।मा 
हिंसीः नः अस्माकं गोषु विषयभूतासु । मा नो अश्वेषु, 
मा. हिसीः नः अस्माकमश्वेषु विषयभूतेषु । यद्रा विभ- 
क्तिव्यत्ययेन व्याख्यानम् । मा रीरिषः अस्माकं तोकं तनय 
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पायु्गा अश्वानिति । मानो वीरान् सद्रभामिनो बधीः। भा 
दधीः नः अस्माकं वीरन् हे द्द्रभापिनः । मामः क्रोधः 
क्रोधसयुक्तान् कः प्रव्युपकार् ईत चत् । हाक्ष्पन्तः । हेव्ष 

सयुः सद सदकखम् ईच्छन्द् एवार्थ । त्वासव्राहुम्राहू | 

अहुयाप्रा यामायम्र् । अनन्यद्चरमा व यमिन्याभपरायः ॥१६॥ 

हे शुद्र ! नोऽस्माकं तोक पुत्रे तनये पौत्र मा रस्षिः मा हिसीः 
न आयुषि जवने मा हिसीः नो गोद धेवुघुमा सैरिषः नोभ्श्वेषु 
तुरु मा रोरिषः विभक्तिव्यत्ययो वा सतोकं तनयप्रायुगी अश्वा 
न्मादहिक्षीः । भाम क्रोधे । मामिनः क्रोधयुताक्पि नोऽस्माकं बी. 
रान् श्ुत्यान्मा बधाः । क उपक्रार इत चत् हविष्मन्तः हुक 

काः सदमित् सदेव त्वां चयं हवा महे यागायाहयामः त्वदेकशरणाः 
वयमिति भावः ॥ १६॥ 

नमो हिईप्यवादहये सेनान्ये श्छ ख पत॑ये तप्रो 
नमो वक्षेभ्या हरिकेशेभ्यः पक्लनां पतय नशो न्थः श्न 
स्पिञ्चराय त्विषीमते पश्चीनां पतथ नञ्मो नमो हरिके 
द्ायोपवीतिने पदानां पतय नञः ॥ १७॥ 

नमो हिरण्यबाहवे 1 इत उत्तरं यजुषे द्रापे अन्धसस्पते 
इति यावत् द्यादयोशुदरयांथ स्तुतिः ।.तिखोऽङतया र्दराणाम् 

कणथिडिकायां कण्डिकायामष्टावष्टां खद्राः 1 तेषां चोभयतो नप 
स्कार; अन्ये अन्यत्तरतो नमस्क्रारा अन्ये रुद्रास्ते करतया अ- 
श्षान्ततरा यत उभयतो नमस्कार इति । नमोऽस्तु हिरण्या- 
छङ्कार भूषितवाहषे सेनान्ये च । सेनां नयतीति सेनानीः 
इदे च पत्यं नमः । नमो हृन्तेम्याो हारेकलेभ्यः उक्षरूपभ्यरा 
श्दरेभ्या चमस्कार इते । हारेतानि प्रणाोने केचा इब येषा 

 छष््यन्ते । प्ञ्नाम्पतपे नमः । नमः 1 शषिञ्ञराय । नव. 
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हानि तृणानि क्ञष्पम् तद्रणांय । चिषीमते । पिविषिदीश्निः। 
पथीनां पतये नमः पथामिति भात्रे छन्दसम् ¦ नमो हरिकेशाय 
टोदितकेश्ाय । उपवीतिने । यज्ञोपवीतिने पुष्टानां समदनां 
पतये नमः ॥ १७ ॥ 

नमो हिरण्यवाहव इत्युत्तरं द्रापे इति (८ ४७० } ऋ इूपयन्तं 
स्वणि यजूंषि । त्च नमो दिरण्यवाहव इत्यादीनां धनुष्कद्धयश्च 
वो नम इत्यन्तानाः ( ७देक० ) चत्वारिशिदधिकद्धिरततख्याकानां 
यञ्चुषां ताचन्तो र्द्रा देवताः नमो वः क्रिरिरिकेभ्य इत्यादिचतुगी ) 
४६ क० ) अग्निवायुसूय्यां देवताः श्द्राणां धध्ानभूनाः ॥ छन्दांसि 
तु । चतुरक्षरं दैवी बृहती पञ्चाक्षरं दैवो पङ्कः षडक्चर यज्चुगयत्री 
स्ताक्चरं यज्चुरूष्णिक् अघ्राक्चरं यञ्चुरयुष्टुए् नवाश्चरं यचुर्ृहती दरा- 
क्षर यजुः पङ्कः एकादशाक्षर यज्खुा्ष्टुर् दादश्चाश्चरं यजुर्जगती 
चतुद॑राक्षरं सामोष्णिगेकमेव किरिकेभ्य इति । एतान्येवाच छ- 
न्दांसि ॥ तदुद्रमध्ये केचनोभयतो नमस्काराः । पदद्धयात्वूयेव 
पदोश्चारणात्पश्ाचच्च नमः पदं येषां ते उभयतोनमस्कासः हिरण्य 
बाहवे इत्यादि दव पतिभ्यश्च नम इत्यन्ताः। ( २८ क० ) ततोऽभ्य- 
तरतो नमस्काराः भन्यतरत आदावेव यङ्खुद्धेयस्य नमस्कासे येषां 
ते नमो भवायेत्यादि (२८ कऽ ) प्रजलिते च्रत्यन्ताः (४६ क्० )। 
इषुमद्ध्य इत्यादि ( २२ ० ) दवपतिभ्यश्च इत्यन्तः ( २८ कऽ } 
प्रत्यक्षाः व इति युष्मच्छब्दयोगात् । इषुकद्धय इति ( ४६ क ) 
उभयतो नमस्कायाः समाभ्य इति (२४ क०) जातसं्ञा रुद्राः 
उभयतो नमस्काराः चान्ततमाः अन्यतरतो नमस्कासय घोरतरा; । 
तेषां मन्त्राणाम्थं उच्यते पकैकस्यां कण्डिका्यामध्वष्टौ खुदाः। 
हिरण्यमामरणरूपं बाह्ोयैस्य स दहिरण्यदाद्ुः ख च खनां नयतीति 
सनानीः तस्मै रुद्राय नमः॥ दिशां पवये पारुकाय रदाय चमः॥ 
हस्यो दरितवणीः केशाः पणेरूपा येषां त॒ हरिकश्लास्तेम्यो दक्षे 
भ्यो चक्षरूपर्द्रेभ्यो नमः ॥ पञ्चूनां जीवानां एतये पालकाय सद्राय 
नमः ॥ शष्पिञ्जराय शष्पे वारुतृणं तद्धतिपञ्जसय पीतरक्तवणोय 
रिरो पदच्छान्दसः । त्विषिदींिर्स्यास्ति स्विषिमान् सहिदार्यां 
त्विषिश्ब्दस्य दीधः | इंददाय रशद्राय नभः ॥ पीनः मागोणां पा. 
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छंकाय नमः पथिदाब्दो पागेवाची उत्तरदश्चिणतृतीया मागः श्रु- 

तावुक्ताः ॥ हर्किंशाय नीखवणेकेद्ाय जरासहेत'योपवीतिने मज्- 
` ऊाथेयज्ञोपवीतधारिणे रुद्राय नमः ॥ पुष्टानां गुणवृणीनां नसार्णां 
पतय स्वामिने नमः ॥ १७ ॥ 

नमे! वभूलुरायं व्याषिनेऽन्नानां पतये नसो नमो 
वस्थं हत्यै जगतां पत्थे नसो नमे रद्रायाततायि- 
ने क्षेत्राणां प्ये नमा नमः सतायाहन्त्ये वर्नानां 
प्तय नभः ॥ २८ ॥ 

नमो वसूटुश्षाय वश्चुवणाय । बश्चः कपिः । व्याधिने 
व्यध्यतीति व्याधी । अन्नानां पतये नमः । नमो भवस्य हेत्यै | 
भवः संसारः हेतिरायुधम् । संसारस्य छेच । जगतां पतये नमः 
जगतां जङ्गमानाम् । नमो रुद्राय आततायिने ! आततेन धनु- 
घा एतीत्याततायी । उदयतायुधाय । प्ेत्राणां पतये नमः सूताय 

¢^ (५ 

मुतो ऽषवसारथिः । अहन्त्ये अदन्तरे नहि हतः किञ्चिदपि हन्ति| 
वनानां पतये नमः ॥ १८ ॥ 

वल्ृशः कपिरुवणेः यद्वा चिभत्िं रुद्रमेति बश्टुशरैषभस्तस्मि- 
मू हेते स बस॒दुशः । विध्यति राश्रूनिति व्याधी तस्मै रख्द्रायन- 
मः ॥ अन्नानां पालकाय नमः॥ भवस्य संसारस्य हेत्यै आयुधाय 
खंसारनिवत्तेकाय रुद्राय नमः ॥ जगतां पाकाय रुद्राय नमः॥ 
आततेन विस्तृतेन धञुषा सह पति गच्छति आततायी उद्यतायु- 
धस्तस्मे रुद्वाय नमः ॥ स्षजाणां देहानां पाकाय नमः ॥ न हन्ती 

 व्यरन्तिस्तस्मे अहन्म सूताय सारथये तदूपाय रुद्राय नमः । सा- 
राथेनैहान्ति ॥ वनानां पारकाय गमः ॥ १८ ॥ | 

नमो रोहिताय स्थपतये वक्चाणां पर्तये नम्रो नमों 
 शुचन्तये वारिविस्कतायोषंधीनां पतये नसो नमा स- 

¶ चः ५८५ 

न्निणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नसो नमं उचेघो षा- 

 थाक्रन्दयेते पत्तीनां पत॑ये नमः ॥ १९ ॥ .. 
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कथ, 

नमो रोहिताय । वणेतो निर्ह । स्थपतये । स्थपतिगरहा- 
दीनां चता । चयनं करोति विष्वकरमैरूपेण दक्षाणां पतये 
नमः | नसा खुवन्तयं सुतर प्राथेवीं तनोति विस्तारयतीति युव- 
न्तिः । वारिवस्कताय | वरिवो धनं तत्छरतं येन स वारिवस्कृतः 
(^ ¢ ¢ *. ¢ 5 ष 4 ० 

दीपतवं छान्दसम् । ओषधीनां पतये नमः । नमो मन्िणे । प्र 
सिद्ध एव मन्त्री वाणिजः । वणेगेव वाणिजः कक्षाणां पतये 
नमः । नदीकक्षः पवेतकक्षो वा नम उवेधोषाय महाश्चकाय । 
आक्रन्द्यते आक्रन्दः भसिद्धः पत्तीनां एतये नमः । इस्त्य- 
रवरथपदातिसख्या पत्तिः ॥ १९ ॥ 

रोहितो कोदहितवणैः स्थपतिगमहादिकती विश्वकर्मरूपेण तस्मै 
नमः ॥ इक्षाणां पालकाय नमः ॥ सुवं तनोतीत्ति युवन्विभूमण्डल- 
विस्तारकः । वरिवो धने करोतीति वरिवस्छृत् स एव ऋरिवस्छ्- 
तैः स्वाथभ्गा स्थानमगग्यक्सयय नमः ॥ आषधध्ाना ग्रास्यारण्यान 

पाकाय नमः ॥ आखरोचनकुशलो मन्ी बणिगेव वाणिजः व्यापा- 
रकतं तद्वपाय नमः ॥ चवनगता गुस्मवीरुधादयः कश्चास्तेषां पा- 
खुकाय नमः ॥ उच्चैघ।षो ध्वनियेस्य स उच्चरघोषः आक्रन्दयति 

रोदयतीत्याक्रन्दयन् युद्धे महाशब्दाय रिपुसेद्काय च्यः ॥ पत्तीनां. 
संना(वरबाणा पदतना वच पवङ्कए्य नमः ष्का रथा गजश्च 

स्वाख्यः पञ्च पदातयः । एष सेनाविरोषोऽयं पर्तिरित्यभिधीयत 
इति उ्यासोक्तेः { महाभार ० १, २८९. ) ॥ १९. ॥ 

न्मः कृत्स्नायतया धावते सत्व॑नां पत॑ये नमो 
नमः सहंानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये 

५ ५ १ > $= § र. ॥ नमो 

नमो नमो निषङ्िणिं कक भायं स्तेनानां चत॑ये नमो 
नमो निचेरवे परेचरायारण्यानां पत॑ये नमं; ॥ २०॥ 

नमः कृर्स्नायतया । कृर्स्नायततयेति प्रप तकारसे- 
परछान्दसः । कृत्स्नश्वासावायतश्च छस्स्नायतत पृरितधयुः 
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तस्य भावः कृत्स्नायतता तया हेतुभूतया धावते । आकणपूरि- 
तथनुषत्यथः । सत्वनां सत्वानां पतये नधः । सहमानाय 
अभिभमवनतीखाय विव्याधिने । नितरां विध्यतीति निनव्याधीं 
आव्याधिनानां पतये नमः आविध्यन्ति याः सेनारता आव्या- 
धिन्यः । नमो निषङ्गिणे निषङ्गः खद्गम् । ककुभाय कुमे 
इति यहम्नाभसु पठितम् । स्तेनानां पतये नमः स्तेनश्वौरः । 
नमो निचेरये नितरां चरतीति निचेरुः । परिचराय सर्वतो 
गन्त्रे | अरण्यानां पतये नमः ॥ २० ॥ 

कतस्नं समयमायतं विस्तृतम् अथाद्धतुः यस्य स कृतस्नायत- 
स्तस्य मावः छृत्स्नायतता तथा आकणंपूणे घ्नुष्टैन ` घाचते युद्ध 
सीघं गच्छते सुदाय नमः श्ीघ्रगतो सरतेधांवादेदाः तलखोपद्च्छा- 
न्दसः यद्वा छतस्न; सवे आयो छाभो यस्य छत्स्नायस्तस्य भावः 
छवस्नायता तया धावते सवेखाभप्रापकत्वेन धावते यज्नं गच्छ 
ति तत्र सर्वष्टं छाम प्राप्रोतीत्यथैः॥ सत्वन् छन्दः भाणिवाची स- 
त्वानः सलत्विकाः शरणागताः प्राणिनस्तेषां पाकाय नमः ॥ स 
्तेऽरीनभिभवतीति सहमानः नितरां विध्यति हन्ति शच्निति 
निष्यघी तस्मै नमः॥ आ समन्ताद्धेभ्यन्तीत्याव्याधिन्यः शुरसेनाः 
स्वासा चारुकाय नमः ॥ निषङ्ः खङ्कः सोऽस्यास्तीति निषङ्ग क- 
कभा महान् तस्मै रुद्राय नमः। कुम इति महन्नामसु ( निघ 
३, ३, १९. ) पठितम् ॥ स्तना गुह्चोरास्तेषां पारुकाय नमः ॥ अ- 
पहारवुच्या निरन्तरं चरतीति निचः परित आपणवाटिकादो 
हरणेच्छयः चरतीति परिचरः तस्मि नमः ॥ अरण्यानां वनानां प- 
तये नमः ॥ सद्र टीखयः चोसयदिरूपं धत्ते यद्धा रुद्रस्य जगद्ात्य- 
कंत्वाच्चोरादयो र्दा पव ध्ययाः यद्धा स्तेनादिशरीरे जोवेरवररूपे- 
ण श्द्रौ द्धिघा तिष्ठति तच जीवरूपं स्तनादशब्दवाच्यं तदीश्व- 
स्शट्ररूपं छक्चयति यथा श्चाखा्रं चन्द्रस्य टक्षकम् कि बहुना ख- 
हयार्थविवक्षया मन्त्रेषु ऊोकिकाः शब्दाः प्रयुक्ताः ॥२०॥ 

नमो वञ्द॑ते परिव्ैते स्नायूनां पत्तने नम्रो नमो 
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क, | 

यिभ्थो जिघ।ष््सद्धयो उष्णतां पत॑ये नसो नमोऽसि- 
मद् भ्यानक्त चर्या चकृन्तार पतय नमः ॥ २९ ॥ 

निषङ्किणं इषुधिमत तस्कराणां दलतमे नमो नमः खका- 

नमो षश्चते व्चतिगेत्ययेः । गन्त्रे परिवश्चते सवेतो गन्त्रे 
स्तायूनां पतये नमः । स्तायुश्वौर एव । नमो निपङ्गेने षडूगि- 
ने । इषुधिषते इषुधिरस्यास्तीति इषुधिमान् । तस्कराणां पतये 

नमः । तस्करशौर एव । नमः छकायिभ्यः । छक इति वजना- 
[+ 

प्रस पठितम् । उकण गरदीतन एतु शील्मेषामिति छकायिणः 

निधांसद्यः हन्तुश्च्छन्यः ृष्णतां पतये नमः । शुष स्तेये नमो- 

ऽपिमद्यः । अकिः खड्गं तत्संयुक्तेभ्यः नक्तं चर्यः रत्र ग- 
च्छब्यः विद्न्तानां पतये नमः । विकतेनशीला विकन्ताः ॥२१॥ 

वञ्चति प्रतारयति वश्चन् परि सर्वतो वञ्चति परिवश्चन् तस्मै 
नमः । स्वाभिन आतो भूत्वा व्यवहारे कुजाचिन्तद्रीयं धनमपहूनु 
ते तद्वनम्. स्वव्यवहारे धनापहवः परिवश्चनम् ॥ गुक्तचोस दि- 

विधाः । राभ यहे खातादिना दरव्यहतौरः । स्वीया एवाहनि 

शमज्ञाता हतर । पूवं स्तेनाः उत्तरे स्तायवः तेषां पतये नमः॥ 
निषङ्गः खङ्गो बाणो वा सोऽस्यास्तीति निषङ्गी इषुधिवाणाधारो 
ऽस्यास्तीतीद्चुधिमान् तदुभयरूपाय नमः ॥ तस्करः प्रकड्चोय 
स्तेषां पतये नमः ॥ खक इति वञ्जनाम ( निघ० २ २०, ६ ) सके 
न बञ्चेण सह यन्ति गच्छन्तीव्येवशीखाः सृक्रायेणः अत एव हन्न 
न् हन्तुमिच्छन्ति जिघांसन्ति जिर्घांसन्तीति जिघांसन्तः हन्तेः स- 
ख्न्ताच्छतृप्रत्ययः तेभ्यो सदवेभ्यो नमः ॥ शक्षे्रादिषु धान्यापहतोसे 
मुष्णन्तस्तेषां पाकाय नमः ॥ असयः खज्ञाः सन्ति येषां तऽ्तिम- 
न्तः नक्तं याजौ चरन्ति ते नक्तं चरन्तः खङ्क धृत्वा रात्रौ वीथीनि- 
गतप्राणिघातकास्तेभ्यो शद्रेभ्यो नमः ॥ विकन्तन्ति छिन्दन्ति ते वि 
दन्ताः छिस्वापररन्तस्तेषां पतये नमः ॥ २१९॥ 

ध 

नम उष्णीषिण ।गेरिदिराय कुलुश्चाना पत्थे ना 
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ममं हमवा धन्यप्यिभ्यंश् ऊो नयो नमं आतन्वाने- 

भ्यः प्रदिदधःनिभ्यश् थो नसो नमं गयच्छदुभ्योऽ्यं- 

द्भ्यञ्च वो नमः| २२॥ 

नमः उष्णीषिणे उष्णीषोऽस्यास्तीत्युष्णीषी । उष्णीष 
सिरोबेष्टनम् । गिरिचराय । गिरो पवते चरतीति गिर्वरः । 
कुटुश्वानां पतये नमः इ स्सितं ठुश्चति इखानि वा टुञ्चतीति 
कुटश्वाः । नम दृषुमन्यः घन्वापेभ्यश्च वो नमः } व्याख्या- 
बहुवचनधरमः प्रदस्यते । नमोऽस्तु ये युयमिषुमन्तस्तेभ्य इषु- 
मद्धयः 1 धुषा ग्रहीतेन एतु शलमेषामिति धन्वायिनः । वा- 
संज्ञायामिति धुरो धन्वन् पन्वायिभ्यः ! चकारः समुचया- 
थीयः | वृ; युष्मभ्यं नमः । नमः आतन्वानेभ्यः । उस्न 
ज्याकानि धनूषि वाणिभ्यः । प्रतिदधानेभ्यश्च वो नपः प्र 
तिदधानाः सन्धानं इुर्णाः नमः आयच्छद्भ्यः । आकष- 
दुभ्यो धनवि । अस्यद्धयश्च बो नमः । असु क्षपणे काण्डानि 
तिपद्ध्यः ॥ २२ ॥ 

उष्णीष रिरोवेष्टनमस्यास्तीत्युष्णीषी उष्णीषेण शिरः प्राहृत्य 
भ्राम ऽपदर्त प्रवृत्तः गिसै चरति गिरिचरः अध्वन्यानां वस्राद्यपह- 
तै पवैतादिविषमस्थानचारी तदुभयरूपाय रुद्राय नमः॥ कुः भुमिः 
कषचश्रहादिसरूपां दश्चन्ति हरन्ति छुटुञ्ाः कुत्सितं दुखन्ति वा 
तेषां पारुकाय नमः ॥ इषो विद्यन्ते येषां ते इषुमन्तः जनान् मी- 
घयितुं बाणधा्णस्तेभ्यो नमः धन्वना धचुषा सह् यन्ति गच्छ 
न्ति धन्वायिनः हे र्ट्राः ! धञुधारस्म्यो वो युष्मभ्यं नमः । चका 
रो मन्ञभेदज्ञापनाथंः पवमध्रऽपि ॥- आतन्वन्त्यासोपयान्ति स्यां घ- 
सुषीत्यातन्वानास्तदरपेभ्यो नमः ॥ प्रतद्धते सन्द्धते बाणं धलु 
षीति सन्द धानास्तेभ्यो वों युष्मभ्यं नमः॥ आयच्छन्त्याकषन्ति 
धनुषि ते आयच्छन्तः तेभ्यो नमः ॥ अस्वान्त शिषन्त बाणान 

त्यस्यन्तस्तेभ्यो नमः । अघ श्चेपणे दिवादिः ॥ २२॥ 
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नमे। विमृजद्भ्यो विष्यः्वश् को नमो नमः स्व- 
पद्भ्या जाग्रद्भ्यश्च वो नमो गसः चायनिभ्य आसी- 
नेभ्यञ्चवो नमोः न्स्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो 
नमः ॥ २३॥ 

नमो विष्जद्भ्यः ! काण्डानि क्षिपद्भ्यः योद्धारं भ्रति । 
विध्यदभ्यश्च वो नमः । विध्यन्ति ताडयन्ति ये शरेस्तेभ्यो 
विध्यद्भ्यः। नमः स्वपद्भ्यो जग्रदुभ्यश्च वो नमः । नमः 
छ्रयानेभ्य आसीनेभ्यश्च वो नमः । नमः तिष्टदुभ्यो पावद्धयश 
वो नमो नमः । शतृ्ानजन्तान्येतानि पदानि ऋजून्येव ॥२३॥ 

विखज्स्ति विभञ्चस्ति बाणानरिष्बिति विसृजन्तः तेभ्यो नमः ॥ 
विध्यन्ति ताडयान्त रा्रनेति तिध्यन्तस्तेभ्यो वो नमः मुक्तस्य 
टछश्ष्य प्रवद बधः ॥ स्वपनस्त ते स्वपन्तं स्वम्मवस्यामनुमकवन्तस्त- 

भ्या नमः ॥ जभरदव त जाश्रतः जथ्रद्वस्थवन्तस्तभ्या वो ममः ॥ 

शेरते ते दछायानाः सुघुप्त्यवस्थाचन्तस्तेभ्यो नमः ॥ आसते ते आ- 
सीना उपविशन्तस्तेमभ्यश्च वो नमः ॥ तिष्ठन्ति वे तिष्ठन्ते गत्तिनिद्च- 
तास्तेभ्यो नमः ॥ धावन्ति ते धावन्तो वेगवदगतयस्तभ्यश्च घो 
नमः ॥ २३॥ | 

नमः समाभ्यः समापतिभ्यख चो नसो नमो- 
ऽ्वेभ्योऽचखपतिभ्यश्च वो नसो नमं आव्याधिनीभ्यो 
विविध्यन्तीभ्यख वो नयो नम्र उमणाभ्यस्तु्- 
तीभ्यश्च वो नमः| २४॥ 

इत उत्तरं जातेभ्यो जुद्येति । जाता जातिविक्षेषाः त इहो 
स्यन्ते सृदरद्वितप्रतिपादनाय । दद्रछके किङेत्यस्धूता रद्राः 
न्ति । तदुक्तम् । अथो एव हेतानि दद्राणं जातानि । नमः 
सभाभ्यः सभादिम्यः रद्रि क्तैव्येति तास्पयोथः । समाप- 
तिभ्यथ वो नमः । नमः अश्वेभ्यः अश्वपतिभ्यश्च वो नमः} 
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नमः आव्याधिनीभ्यः आविध्यन्तीत्याग्याधिन्यः सेनाः बिवि- 
ध्यन्तीभ्यश्च वो नमः! विविधं विध्यन्तीति तिग्रहे सेना एषा- 
भिधया । नम उगणाभ्यः । उदुपर्गस्यान्त्योपः । उद्गूगे- 
गणा समूहा याघ्रु सेनाम ता एवश्ुच्यन्ते । ठृ हतीभ्यश्च बो 
नमः । तरदतिर्दिसाकम । हिंसन्तीभ्यः ॥ २४ ॥ 

अथ जातर्सज्ञा शुदा रुद्रलोके सन्ति ते कथ्यन्ते ख्द्रद्ैतप्रति- 
पादनाय । अथो पवश्ण्हैतानि रुद्राणां जातानीति (९, ९ १, १९२.) 
श्रुतेः । सभारूपेभ्यो र्द्रेभ्यो नमः सभादिषु रुद्रदठिः कत्तेव्येति ता- 
तूषय्यैम् ॥ सभायाः पत्तिभ्यो वो नमः ॥ अद्वास्तुरगास्तेभ्यो नमः ॥ 
अद्रवार्ना पतिभ्यो वो नसः ॥ आ खमन्तादिष्यन्तीत्यष्याधधेभ्यो 
देव्यः सेना वा ताभ्यो नमः ॥ विशेषेण विध्यन्ति विविध्यन्त्य- 
स्ताभ्यो.वो नमः॥ उक्छृष्ठा गणा भ्वत्यसमरूहा यासां ता -उगणाः 
उपलरगान्त्यङोपः पृषोद सादेस्वात् ( पा०क, २ १०९ ) त्ह्मयाया 
मातरताभ्यो नमः ॥ तहन्ति न्ति चेदत्यः चदि हिलायां दन्तु स- 
मथा दुगौदयस्ताभ्यो वो नमः ॥ २४ ॥ 

नमो गणेभ्यो गणवविभ्यश्च वो नसो चमो बाते 
भ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नसो नम गरत्सभ्यो य॒त्सपानि- 
भ्य वां नसो नलो विरूपेभ्यो विर वरूयेभ्यश्च वो 
नमः ॥ २५ ॥ 

नमो गणेभ्यः । मणः समूहः । गणपतिभ्यश्च वो नमः| 
नमो व्रातेभ्यः । व्रातमहोन्ति व्राता गणविशेवाः; । व्रातपातिभ्यश् 
वो नमः नमो ग्रत्सेभ्यः । गरट््ो मेघावी । ग्रत्सपातिम्यध वो 
नमः । नमो बिरूपेभ्यः निदृष्रूपेभ्यः नानार्पेभ्यो वा । 
विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः । विश्वरूपाः सवेरूपाः ॥ २५॥ 
 देवाञुचरा भूतविशेषा गणास्तेभ्यो नमः ॥ गणानां पाकका ग~ 
णपतयस्तेभ्या बो नमः ॥ वाता नानाजातीयानां सङ्घास्तेभ्यो न 
मः ॥ बातपारुक्रा बातपततयस्तेभ्यो वो नमः ॥ गरध्यरिति वाच्छन्ति 
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शृत्सा विषयरस्पराः गरत्सा परेघातिनों चा तेभ्यो नमः ॥ ग्रत्सपत- 

यस्तत्पालकास्तेभ्यो वो नमः विकृतं रूपं येषां ते च्िरूपा नग्नस्य 
ण्डजटिखादयस्तेभ्यो नमः । विद्वं सवं नानाेधं रूपं येवां ते 
विदवरूपास्तुरङ्गवबद नह यथ्ीवादयस्तेभ्यो वो नमः ॥ २५ ॥ 

नः सनाभ्यः सेनानिभ्य॑ख वो नमो नमो रथे- 
भ्ये अरयेभ्यञ्यवो नमो नम॑ः प्चत्तभ्य॑ः संग्रद्ीतृभ्यं- 
अवो नमो नमे।मदद्भ्ये(अभे केभ्य वो नः॥२६॥ 

नमः सेनाभ्यः । सेना चमूः सेनानिभ्यश्च वो नमः । सेनां 
नयतीति सेनानीः नमो रथिभ्यः | रथा येषां सन्ति ते रथि- 

नः | अर्थेभ्यश्च वो नमः अरथा रथवा्मिता योद्धारः । नमः 

छचभ्यः रथानामपिषटठातारः प्षत्तारः । संग्रहीतृभ्यश्च वो नमः 

संग्रह्षतारः सारथयः । नपो परहद्भ्यः महान्तो जातिव्रेच्यादि्- 

भिरत्छरष्ाः । अभेकेभ्यश्च बो नमः अभेका असखकाः प्रपाणा- 

दिभिः ॥ २६ ॥ 

सनारूपेभ्यो नमः॥ सेनां नयन्ति ते सेनान्यः सेनापतयस्तदपे- 
भ्यो बो नमः! इस्वद्छान्दसः॥ स्थाः सन्ति येषां ते रथिनः ते- 

भ्ये नमः ॥ नास्ति रथो येषां ते अस्थास्तेभ्यो वोनमः। क्षि नि- 

वासरगत्योः वुदादिः क्षियन्ति निवसन्ति स्थेष्विति क्षत्तारः यद्वा 

क्षिप प्रेरणे क्चिषन्ति प्रेरयन्ति सार्थीनिति क्षत्तारः रथावर 

नप्त्नेष्यत्वष्टश्चन्तदोतृपोदमातृजामावृपिदुदहिव् इत्याणाद्कलुत्रम 

तृच्भत्ययान्तो निपातः तेभ्यो नमः ॥ संगृह्गन्त्यदवानाते संप्रा 

तारः सास्थयः ण्वुलतृचाविति वच्च । तेभ्यो नमः ॥ महान्ता जा- 

तिविद्यादिभिरूत्कृषठास्तेभ्यो नमः ॥ अकाः प्रमाणादद्ास्स्पाः 

तेभ्यो नमः ॥ २६ ॥ 

समस्तश्चभ्यो रथकारेभ्यख् वो नता नसः ई 

लारेभ्यः कमोरेभ्यश्च वो नमो नमो निषादेभ्यः पु- 
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शिष्टेभ्यथं जो नसो नसः दवनिभ्येा स्शयुस्थस्च दौ 
नः ॥ २७ ॥ 

नमः तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च बो नपः । रथकारो रथं क 
रोतीति तक्ष्णो विशेष एव । नमः रुषेभ्यः कम॑रेभ्यश्च बो 
नमः कुखाछाः कुम्भकाराः कमरा लोहकाराः । नमो निषा- 
देभ्यः पु्खष्टभ्यशथ वो नमः । निषादा पात्सिकाः पुञ्ष्ठ 
जात्यन्तरसम्बद्धाः पुल्कसादयः नमः शवानिभ्यः । शुनो न- 
यन्तीति श्वन्यः तेभ्यः इवनिभ्यः । नयतेहस्वसं छान्दसम् 
रपरगणिका उच्यन्ते । पृगयुभ्यथ वां नमः इदयुरिदङ्कमवमान 
इति यास्कः । मृगान् कामयन्तीति ृगयवः पापद्धिकाः तेभ्यो 
मृगयुभ्यः ॥ २७ ॥। 

तक्षाणः द्िख्पजातयस्वेभ्यो समः ॥ स्थं इुदैन्वीति स्थकाराः 
सूचधारविक्लेषास्तेभ्यो घो नमः॥ कुखाखाः कुम्भकारास्तेभ्यो नमः ॥ 
कमोरा रोहकारास्तेभ्यो वो नमोऽस्तु ॥ निषादा गिरिचय मासाः 
श्षिनो मिछ्छास्तेभ्यो नमः ॥ पुञ्चिष्ठाः पक्षिपुञजघातकाः पुक्साद- 
यस्तेभ्यो बो नमः ॥ शछ्युनो नयन्ति ते इवन्यः श्वक्रण्ठवद्धरस्ज्ुधार 
काः इवगणिनः नयतहस्व आर्षः तेभ्यो लमः ॥ सुगान् कामयन्ते ते 

` गयः । इदंयुरिदंकामयमान इति यास्कोक्तेः ( निरु° ६, ३१ ) 
सुप आत्मनः कयाजति क्यच्च क्यातच्ते चेति प्राप्तस्येत्वस्य न छ- 
म्द्स्ययुत्रस्येति निषेधः । खुगयवो द्दुग्यकास्तेभ्यो षो नमः ॥२७॥ 

नपणः ₹वम्यः इवप॑तिभ्यञ्च यो नयोः नमो जवां 
च्च रुद्रायं च नम॑ः हावीय॑ चं प्ुपतये च नमो नील- 
भ्रीयाय च ल्ितिकण्डाय च | २८ ॥ | 

नमः उभ्यः उवपतिभ्यशच वो नमः इत्युमयतो नमस्काराः 
समाप्ताः । नम इषुमद्भ्यो घन्वायिभ्यश्च षो नम इत्यारभ्य ये 

वुः शब्दा अतिक्रान्ताः ते पूजाठरचना गा न युष्पदादेकषाः। 
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# [४ © दृत उत्तर सुद्रनामानि नमो मवाय चरुद्राय च नपः शर्घाय 
च पशुपतये च । नयो नीटग्रीदाय च सितिकण्ठायच नीरग्री- 
वः कृष्णग्रीवः । शितिकण्ठः शेतकण्डः ॥ २८ ॥। 

दवानः दुःक्छरस्वदुदम्यो नमः ॥ हुन पतयः दयपतयः इव. 
पाकरास्तेभ्यो बो युष्मभ्यं नमः । इदवतयः क्िरातवेषस्य सुत 
स्यालुचराः ॥ नम इषुमद्भया धन्वायिभ्य इत्यारभ्य (२२ कऽ )ये 
जः राब्दास्त बुजविच्काकानं सुष्मद्ादेराः ॥ इत्युभयता नम- 

स्कारमन्बाः सम्नाप्ताः | अथ ननक्ष्कारोपक्रमा नाम मन्ञा उच्यन्ते ॥ 
भवन्त्युत्पदयन्ते जन्तवोऽस्मादिति भवस्तस्मे नमः॥ स्व् दुःखं दा 
वयति नाचयति रुद्रस्तस्मै नमः ॥ खृणाति हिनस्ति पापामिति श्- 
वस्तस्मे नमः ॥ पून् अज्ञानू पाति रक्षतीति पद्युपतिस्तस्मै नमः ॥ 
विषभश्चणेन नीरा नाटकगा भ्रीवा कण्डठेकदेदो यस्य स नीटभीव- 
स्तस्मचमः ॥ शितेः वेतः कण्ठो नीलतिरिक्तमागो यस्य स 
रितिक्रण्डस्तस्मै नमः| हिती धवरूमेचकौ ॥ २८ ॥ 

नम॑ः क्ादिने च व्युप्तकेशाय च नम॑ः सहलाक्चा्य 
च छ्तधन्वने च लमा भिरिहायायं च चिरिकचिद्यायं 
न्व नसो मीटुष्टलाय चष्ुमते च | २९ ॥ 

नमः कपर्दिने च व्युप्रकेशाय च ! कपर्दो नयागुङुव्धारै 
व्युपरा यण्डिताः केशा यस्य व्युप्रकेशः नमः सहस्वाक्षाय ष 
शतधन्वने च बहक्षाय बदुधनुष्काय च । नमो भिरिश्याय च 
रिपिषिष्टाय च भिरौँ शेत इति गिरिशयः । रिपिविष्टः शिप 
इव निरव्ितः खकतिरित्यभिधेयः प्रजननवत् वेष्टनरदितः 
यद्रा उदेतमात्र आदित्य उच्यते शिपिश्ब्देन च गाररस्मय 
उच्यन्ते । नमा मीदुष्टमाय चेषुमते च । भीद्ष्टमः सेक्ठतमः 
युवा परिणाषरहित इत्यथः । इषुमान् इषुरसयुक्तः ॥ २९ ॥ 

कएद्। जलाजूटोऽस्यास्तीति कपर्दी तस्मे नमः ॥ पाह्ुतादिवे- 
वेण ॥ चकाराः सवे सटु्याथा हेयाः । व्णु्ताः सुष्डिताः केत 
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यस्य ल व्पुक्षकेशस्तस्मै नमः । यत्यादिरूपेण भुण्डितत्वम् ॥ सष 
स्रमक्चीणि यस्य सहसराश्चस्तस्मे इन्दररूपाय नमः ॥ शातं घनुंषि य 
स्य दातधन्वा धलुष्श्चेत्यनङः तस्मै बह्ुधनुर्घारिणे नमः ॥ गिते 
कारो शतऽखौ गरिद्ययस्तस्मे नमः ॥ शिपिविष्टाय विष्णुरूपाय 
विष्णुः शिप्रिविष्ट इति श्रुतेः यद्वा शिपेषु पद्युघु विष्टः पचिष्ठः प. 
शवो वै शिपिरिति श्रुतेः सर्वप्राणिष्वन्तयौमितया स्थित इत्यर्थः 
यद्वा यज्ञो वै रिषिः यज्ञेऽधिदेवतात्वेन प्रविष्ठः शिपिरादित्यो बा 

 मण्डलराधिष्ठातत्यथः तस्मै नमः । हिपयोऽत्र रदमय उच्यन्ते सैरा- 
विष्ठा मवताते यास्काः ( ने० ५,८)॥ आकतिदयेन मीहबाम् 

मेघरूपेण सेक्ता मोदुष्टमः तस्मै नमः ॥ इषवो बाणाः सन्त्यस्यती- 
मनि तस्म नमः ॥ २२॥ 

नमो दरस्वाथं च वास्ननायं च नसोः बृहते च वर्षी 
यसे च नमं बुद्धाय च सदरध च नमोऽग्रयाय च 
पयथसायं च ॥ ३२ ॥ 

नमो हस्वाय च वामनाय च । रूपतो नमस्काराः. | हस्वौ 
छघुपमाणः वामनः सङ्कुचितावयवः । नमो बृहते च वर्षीयसे 
च । बृहते महते वषीयसे इृद्धतराय च । नमो इृद्धायचसं 
षृद्धे च द्धः पराकः सद्रघः तेन समानवयाः नमोऽगन्याय च 
प्रथमाय च अग्न्ये भवोञ्यः प्रथमो ख्यः ॥ ३० ॥ 

रूपतो नमस्काराः ॥ इस्वोऽटपरासीरस्तस्मै नम वामनः स- 
डचितावयवस्तस्मे नमः ॥ बृहन् पोडाङ्गस्तस्नं नमः ॥ 'वर्षीयान- 
तिशशयेन बद्धः प्रस्थस्फेत्याद्देना वप्रदेशः तस्म नमः ॥ बृद्धो वय- 
साधथक्स्तस्मे नमः ॥ धन्त (क्द्ावनयादगणस्त चुधः परण्डतः 

किप् तैः सह बतत इति सवत् तस्मै नमः ॥ अगतामग्रे भवोऽग्न्य- 
स्तस्मे नमः ॥ अग्राद्यत् ॥ सचच् सख्यः प्रथमस्तस्म नमः ॥२९॥ 

बम आदाचें चाजिराय च नमः रदाीश्चनयायचद्ी 

भ्याय ऊ नय ऊम्याय चावस्वन्याय च नमो नद्धा 

यच दीप्थायं च ।॥३२॥ ~ 
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नम आशवे चाजिराय च शशीघ्रनामनी । आद्युरध्वनो 
व्यापारः । अनजिरः । अन् गतिक्षपणयोः । अजतीव्यजेरः | 

नमः शीघ्रयाय च शीभ्याय च । शी्रकीभरब्दौ क्िपनापनी 
एवं तत्र भव इति छन्दसा यत्पत्ययः अधिष्टातृदेवतावचनः | 
उपरितनेष्वेवमेव्र योज्यम् । नम॒ ऊम्यांय चावस्वन्याय च । 
उमिनंटकघ्ोलः । अवाचीनञुदकस्य गच्छतः । स्वनो ध्वनिः 
अवस्वनः नमो नादेयाय च द्रीप्याय च | नद्यां भवः द्रीपे भवः 
दरीपो नद्या पथ्ये उदकराहितः परदेश्षः ॥ ३९ ॥ 

अश्यते जगच्याप्नोतीत्याद्युस्तस्मै नमः । अजति गच्छतीत्यजियो 
- गतिश्शीटस्तस्मै नमः । शीघ्र बगवद्धस्तुनि भवः शीघ्रः तत्र भव 
इति यत्खवन्न ॥ शीभं कत्थने रोमते कथ्यते इति कवीभ आस्य- 
इखयो पचायच् तत भवः शीभ्यः रभो जट्प्रवाहो वा शीभः 
किर वा तत्र भवाय नमः ॥ ऊर्मिषु कल्ोटेषु भर ऊरम्यैः तस्मै 
नमः ॥ अवगतः स्वना यस्मात्तदतस्वन स्थिर्जटम् यद्वा अव 

मीचैर्मतीद्ौ स्वनोऽवस्वनस्तन्र भवाय ॥ नद्यां मवो नादेयस्तस्मै 
नमः । खीभ्यो ढक् ॥ द्वीपे जखान्तवे्तिनिजलभूमो भवो द्वीप्यस्त- 
स्मे नमः ॥ ३१॥ 

नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमंः पूकजायं चा- 
पर्जाधं च नभा मध्यमाय चापगल्मायंच नमोंज- 
चन्याय च बुध्रम्भाय चख ॥ ३२॥ 

नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च वयोऽवस्थाभिधरायाः षर् 
नमस्काराः । नमः पूत्ेजाय चापरजाय च । पृं जातः पूर्नः ` 
अपरां जातः अपरनः । नमो मध्यमाय चापगरभाय च मध्ये 
भवो मध्यमः अपगतगर्भः अपगस्भः । एकगभौन्तरितः । नमो 
जघन्याय च बुधन्याय च । जघनः पश्चाद् भागः बुध्नपादिः 
तत्र भवः । इति द्रादश्न यत्मत्ययान्ता श्द्राः॥ ३२॥ 
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वयोऽवस्थाविशेषाभिष्ायकः षट नमस्कारः ॥ अत्यन्तं ध. 
शस्यो उ्येशस्तस्मै नयः । ञ्य चेति पररास्यशाब्दस्येषठनि ज्यादेशः॥ 
अत्यन्तं युवाल्पो वा कनिष्ठस्तस्यै नमः । युवार्पयोः कनन्यतर- 
स्यामिति कनादेशः ॥ पूव जगदादौ हिरण्यगयरूपेणोत्पन्नः पूर्व 
स्तस्मै नमः ॥ अपरस्मिन् काटे प्रख्य काखाञ्चिकूपण जातोऽपरज- 
स्तस्मि नसः ॥ मध्ये खष्टिसंष्यसन्वरदवदियगादिरूपेण अचो मध्य. 
मस्तस्मे नमः मध्यान्मः ॥ गद्म धार्य गट्मनं गस्मो धाम् 
अपगतो गद्मो यस्यासौऽपगर्मोऽप्रगद्मोऽउयुत्पन्नन्द्रिथस्तदपाय 
नमः । एकगसौन्तरितोऽपगस्मो वा ॥ जघनं गवादीनां पञ्ाद्धाग- 
स्त्र भवो अघन्यस्तस्मे नमरः ॥ बुघ च्श्वादिमुरे भवो चुश्चछस्त- 
स्मे नमः॥ ३२ ॥ 

नमः सोभ्याय च प्रतिसय्योय च नसो यास्या 
च क्चिस्याय च नयः दलोक्याय चावसान्याय च नमं 
उवैय्योय च खल्याय च ॥ ३१३ । 

क [भ १५५ ५ | 

नमः सस्याय च प्रतक्षस्वाय च । साम इति सन्धवनगर् 

घुभमिति वा । अभिचारकमेसरः भरतिसरः मरत्याभेचारः । 
नमो याम्याय च क्षेम्याय च । नमः इछोक्याय चावसान्याय 
च रटोकःशब्दः । अवप्तानं समा्निः नम॒ उरव्वय्यीय खल्याय 
च । उवैरःसीतयोरन्तरं सवेसस्याल्याय । सौतयोखङ्गल- 
मागेद्रषोरन्तरम् । खरो धान्यखटः ॥ ३३ । 

सोभ गन्धर्षैनगरं त्च भवः सोभ्यः यद्वा उभाभ्यां पुण्यपापाभ्यां 
सहितः सोभो मुभ्यरोकः 1 पुण्येन पुण्यं रोकं नयति पापेन पाप 
मुभाभ्यां मनुष्यरोकमित्याथर्वेणश्चुतेः ( पश्नोपानिेष० २, १) । ततर 
मघः सोभ्यस्तस्मै नमः ॥ पतिससो विवा दहोष्ितं हस्तद्ू्रपभिचासो 
वा तत्र भवः प्रतिसय्यैः तसै नमः ॥ आडइुः प्रतिसरं हस्तसु- 
न्रे मास्यस्य मण्डने । बणश्युद्धो चसूषृष्ठे नियोज्यारक्षके कथं । 
भन्अमदरेऽपात धि ॥ यमे मवी याभ्यः पापना नस्छा- 

सविदाता तस्मै नमः ॥ क्षेमे कुशटे भवः कषेस्यस्तस्मे नमः ॥ 
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ष्छाका देदिकमन्जा यदो वा तत्र भवः इदोक््यस्तस्ये नमः ॥ अव- 
सान समातजद्न्ता वात्र सदनव्दसास्यस्वस्म समः ॥ उतरा 

संवरास्पादस्या मूः त्र चन्यरूपजण सव उवयस्तस्व नम्रः ॥ खटा 

श्रास्यविवेचनदेदाः तत्र भवः खद्यस्तस्मे नमः । लख: कर्के सुषि 
धाने क्रूरे कणं जयेऽघम इत्युक्तेः ॥ २३ ॥ 

नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवायं च प- 
तिश्रवायं च नप्र आष्ुक्रेणाय चाद्युस्थाय च नमः 
त्राय चाचयेदिनं च ॥ ३४ ॥ 

नमो वन्याय च कक्ष्याय च ) वनं दक्षसमूहः उदकं वा 
[+ ^ ष क 

कक्षा नद्।कक्षः पद्तक्क्षाकवा । नपः श्वाय च प्रातेन्नत्राव 

च । श्रवःशब्द्ः प्रतिश्रवः प्रातिशब्डः । नमः आशुषेणाय चा- 
छ्ुरथाय च । आशष्ुसनः शाघ्रसनः आश्रयः श्रथः । : 
नमः श्राय चावमेदिने च । शूरः शवते;ः । अवाचीनं मत्तं 
शीरमस्येत्यवमेदी ॥ ३४ ॥ 

चने ब्ष्वादिरूपेण भवो वन्यस्वस्मै नमः| वचं वष्चौघो जं 
घा । वन प्रखवण गह् प्ासऽम्यास कानन ॥ कषु चूण चटका 

तन भवः कक्ष्वस्तस्म नमः | कषा वाङ दार कच्छ सुन्कठन 

वैण ॥ श्रयत ईत अवः रब्दस्तहपाय नभः ॥ पधरावचन्नवः प्रातरब्द्- 

स्तद्रपाय नमः ॥ आद्यः शीघ्रा सना यस्य स आद्ाषणः तस्मे नमः॥ 
अदु रखघत्रारथा यस्यासावाद्युरथस्तस्पै नमः ॥ दसय युद्धवासय 

नमः ॥ अवसिनन्ति रिपू्नीचेर्बेदारयतीत्यवमेदी तस्मै नमः ॥ ३४ ॥ 

नधा किल्थिने च ककवाधिने च नभे बमिणे च व- 

रूथिनं च नमः श्रुनायं च श्रुतसेन मे दुन्दुभ्याय 
चहसन्धाय च | २५॥ 

नमो बिल्मिने च कवचिने च । विस्ममस्यस्तीति बि- 
। ९६. क # ` ५५ # + च 

शमी । बिरषं भासनम् उत्तरङ्खमुच्यते । कवचं पृस्मुतं कपाः 
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सगभेम् । नमो वर्मिणे च वरूथिने च वम छो वरूथं हरित- 
न उपरि शृहाकारः । काषट्कः नमः श्रुताय चश्च॒ततेनाय 
च । श्रुताय सवेखोकविदिताय । श्रुतपेना परिद्धा च सूयस्य 
नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च । दुन्द्भां भवः दुन्दुभ्यः आ 
हनने भव आहनन्यः ॥ ३५ ॥ 

विद्म शिरख्ाणमस्यास्तं विष्मी तस्मै नमः॥ परटस्थृतं कपौ. 
सगस देहरश्चकं कवचं तदस्यास्तीति कवची तस्मे नमः ॥ रोहमयं 
दारीररक्षक बमं तदस्यास्तीति वर्मी तस्म नमः॥ गजोप्ररिस्थो ग- 
जाक्ारः कोष्ठो वरूथः र्थगुक्तिव सो.ऽस्यास्ति वरूथी तस्मै नमः 
वरूथं तु तयु्राणे स्थगोपनवेङमनोः ॥ श्रुताय प्रसिद्धाय नमः । श्चुता 
प्रसिद्धा सेना यस्य ख श्रुतसेनः तस्मै ॥ इन्दुमौ भ्यौ भवो दुन्दु 
भ्यः तस्मे । दुन्दुभिस्तु भयौ दितिसुत विष ॥ आहन्यते ताञ्यते- ` 
ऽनेनेत्याहननं वाद्यसाधनं दण्डादि तत्र मव आहनन्यः तस्मे ॥३५॥ 

नमो ध्रष्णवें च पञ्चरायं च नसो निषाङ्कण चषु- 
धिमतें च नमस्तीक्ष्णेषवे चायुधेन च लमः स्वायुधा 
यंच सुधन्वनेच॥ ३६॥. 

नमो धृष्णवे च प्रमृशाय च | धृष्णुः भरगरभः परमृचः सरव 
परिमृशति पण्डित इत्यथेः | नमो निषद्गिणे चेषुधिमते च। 
निषङ्ग खङ्ग तदस्यास्तीति निषद्गी इषुषेमान् इषवः धीयन्ते 
अस्मिन्निति इषुधिः । नमः तीक्ष्णेषवे चायुधिने च । तीक्ष्णा 
दषयोऽस्य विशन्त इति तीक्ष्णेषु: आयुधमस्यास्तीत्यायुधी । 
नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च । साभनागुषः स्वाधः शामन 
धनुः सुधन्वा ॥ २६ ॥ # 

घरष्णोतीत्येवरीखो धृष्णुः प्रगट्भः त० ॥ प्रश्शति विचारयति ` 
परमृशः पण्डितः त०। इगुपधेति कः निप्रङ्केणे खङ्भयुताय नमः॥ 
इषुधिमते तूणयुताय नमः ॥ तीक्ष्णा अस्रह्या इषवो वाणा यस्यस 
तीष्षणेघुः त° ॥ आयुधान्यन्यान्यपि खन्ति आयुधी त° ॥ शोभन. 
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मायुधं चदं यख्य स स्वायुधः त० ॥ शोभन धनुः प्विनाकं सस्य 
ख सुन्वा त० ॥ ३६॥ 

नमः शरुत्याय च पथ्याय च न्चः काव्याय च नी- 
प्याय च नः छुल्याय च सरस्प्राध च नमो नदियायं 
ग्व वैनन्तायं च ॥ ३७ ॥ 

नमः श्चत्याय च पथ्याय च | नद्या एकदि्णेदक्ाहिनी 
्रातिस्तत्र सवः श्रुत्यः । पथिभवः पथ्यः नमः काव्याय च नी- 
प्याय च | कटेभवः काव्यः । काटः दूषः । नीचेर्यन्ति यत्रापः 
स नीपः तत्र भवो नीषप्यः | नमः कस्याय च । सरस्याय च। 
कुस्यायां भवः इस्यः सरि भवः सरस्यः नमो नदियाय चं 
वैशन्ताय च । नां सवो नादैयः । द्खीभ्यो दक् । वेशन्तः 
तडागः तत्र भवो वेशन्तः ॥ ३७ ॥ 

सतिः छदः प्रवाहः श्चुदरमार्भो वा तत्र भवः शत्यः त० ॥ पन्था 
, रथाद्वादियोग्यो मागंस्तज्न भवः पथ्यः त ॥ कुत्सितमरयति जनो 
येति काटो विषममा्मैः तत्र समवः काल्यः त° । काटः कुट्याग्रदेशे 
चा ॥ चिः पतन्त्यापो यत्रेति नीपो गिवैधोभागः । ऋङ्पूरब्धूः 
यथाभिति अप्रत्ययः अन्तरुपसभेम्योभ्प इदिति अपए्ञाब्दस्येकर 
तञ्च भवो हेप्यः त० ॥ ऊुश्यः क्ाधेमा सरि भवः कुट्यः इुखेषु 
देहेषु वान्तयासिरूपेण मवः कुल्यः त० । कुखं देदेऽन्थये गणे ॥ 
सरसि मवः संरस्यः त० ॥ नदा भवो नदेयः तस्मे नदीजखरूपाय 
नमः ॥ वेरान्वोऽस्पसरः तञ्च भवो वेदान्तः त० ॥ ३७ ॥ 

क † 

नञः कूप्याय चाव्य्वाय च ल्लो 
तप्याय च न्ना मध्याय च विद्युत्याय 
चवास्याोय च | ३८ ॥ 

नपः कूप्याय चावव्याय च } दूपे भवः हङप्यः अवटे यषः 

अवच्यः । अवरो गततः । नसा रष्टय चातप्याय च} इन्धीं 

( ५ 8 {~ 4 
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दीप्तौ विगतदीषिर्वीघ्ः घनागमः तत्र भवो वीध्यः । आतपे 
भव॒ आतप्यः । नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च । निगदव्या- 
ख्यानम् नमो वर्ष्याय चावष्याय च । वर्धे मेः व्यैः अर्व 
भवोऽवर्यः ॥ २८ ॥ 

करूपे भवः कूप्यः तऽ ॥ अवरो गतस्तत्र भक्रोऽवस्यः त० ॥ इन्धी 
दीप्तौ विदेषेण इध्रं बीधं नियेलं शसर्दभ्रं त्र भवो वीध्व्यः यद्वा 
विगत शो दी्तियेस्मात्स चीध्रो घनागमः तजन मवायनमः ॥ आ 
तये भव आतप्यः त० ॥ मेघे भवो मेष्यः त० ॥ विद्यति भवो विदयु- 
त्यः त० ॥ वर्ष इष्ट्यां यवो वष्यः त० ॥ अवर्षे वृष्टिप्रतिबन्धे भवो- 
इचष्यैः त ॥ ३६ ॥ 

नमो वात्याय च रेष्मयाय च नभो वास्तव्याय 
च्च वास्लपायं च नयः सोमाय च स्द्रायं च नम॑स्ताभ्रायं 
व्यारुणाय च ॥ ३९ | 

नमो वास्थाय च रेष्मयाय च) वाते भषो वाद्यः । रिषति- 
ि्ा्थः । अन्येभ्योऽपि च दृश्यन्त इति मनिन् ! रेष्म । तत्र 
भो रेष्मच्यः नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च वास्तु ग्रहंतत्र 
भवो वास्तव्यः वास्तुपतिबोस्तुपः। नमः सोमाय च रद्राय 
च । नामतो नमस्काराः । नमस्ताम्राय च। वर्णतो नम. 
सकाः ॥ ३९ ॥ 

वाते भवो वास्यः तऽ ॥ रिष्यन्ते नह्यन्ति भतान्यत्रेति रेष्मा 
भरखयक्ारः । अन्येभ्योऽपि ददयन्त इति मनिन् । तज अवो रेष्म्यः 
प्रखयेऽपि विद्यमानयेन्यथंः ॥ वास्तुनि गरहभुवि भवो चास्तव्यः। 
तण । बेदमभूवाोस्तुरद्ियाम् ॥ वास्तुं ग्रहभुवं पाति वास्तुपः त° ॥ 
उमया सहितः सोमः त । रुत् दुःखं दवाबयति रुद्रो दुःखनाशकः 

 त०॥ ताघ्नो रक्तवणेः उदयद्रविरूपेण त० ॥ अदरूण दषद्क्त उदयो 
तरकारीनाकंरूपेण ॥ ३९ ॥ ` 

नम॑ः छाङ्खवे च पशुप भं उञ्राय च अनभिथ 



षोडशोऽध्यायः ¡ १६ । करटकः । ४९१। ८२७ 

{ ऽग्रेषध्ायं 

नमो च्सेभ्य 
रेवधायं च नमो दन्ते च इनी 

हरिकिदोभ्यो नमं स्तारायं ।॥४०॥ 

राङ्गये च पशुपतये च) शं सुखं गवां करोतीति 

शंगुः | पञ्ूनाम् पतिः । नमः उग्राय च भीमायच उग्र 
उद्गणेः भीमो भीषणः । नमोग्ेवधाय च दूरेवधाय च अर 
स्थितो हन्ति अग्रेवधः । दुरेस्थितो हन्ति दूरेवधः। नमो 
हन्त्रे च हनीयसे च । हन्तीति हन्ता हनीयान्हन्रतमः । नमी 
ष्ेभ्यो हरिकेशेभ्यः । हरितवणानि येषां रक्षाणां पत्राभे त 

एवयुच्यन्ते । नमस्ताराय । तारयन्ति उत्तारयन्ति संसारात् 
तारः ॥ दं ॥ 

शं सुखं गमयति प्रापयति शङ्कुः शं सुखरूपा गावो वाचो वेद्- 
रूपा यस्यति वा त° ॥ पुना प्राभेनां पतिः पाकः त° ॥ उग्र 
उद्गूणायुधः राच्चन् हन्तुं त° ॥ भीमः राञ्चुभयोत्पादकः ॥ अप्र पु- 
रो ब्तैमानो हन्तीत्यग्रेव्रधः : त०॥ दुरे वत्तेमानो हन्तीति दृरेव- 
धः त० ॥ हन्तीति हन्ता त० । खाके यो दन्ति तद्रूपेण सुद्र्वं 
हर्तात्यथैः ॥ अतिरयेन हन्ता हनीयान् त० । तुरिेमेयः स्विति 
तृचो खोपः प्रख्ये सवेहन्तेत्यथेः ॥ हस्यो हरिताः केशाः पञ्चरूपा 
यषा तेभ्यो च्रक्छभ्यः कस्पतरुरूपम्या नमः । तास्याते ससार 

तारः तऽ ॥ ४५॥ 

नमः सभ्यवाय च मयोभवाय च नम॑ः चाङ्करा- 
धं च सयस्करायं च नमः ्िवायं च जिवतराय च ।४१। 

नमः शेभवाय च मयोभवाय च । शम उपक्षमे । अस्य 

द घुखनाम । शमाद्धवतीति शेभवः । शमा सुखेन वा भावय- 
तीति शम्भवः। यद्रा श च आनन्दरूपश्च । काठ्देश्षानव- 
च्छिन्नं भवनं तच्छक्तिश्च । आनन्दविज्ञान इत्यथः । इयमेव 

व्याख्या मयोभुवशद्रस्य । नमः शकराय च । मयस्कराय च् ॥ 

4 ५, 
® | 
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च क इ [क 

शडरोतीति रकरः । ययः करोतीतिमयस्करः । नमः सिवाय 
(9 ५ @ 

सेषः ज्ञानतो निर्विकारः । शिवतरस्वतोऽप्यधिको निरति- 
£ 

द्यश्तयेङवःजः ।॥ ४१ ॥ 

लं खं भवत्यस्मादिति शस्मवः यद्वा रं उुखरूपश्चासतौ भवः 
संसारसूपश्य छुक्करूपो भवरूपश्च त° ॥ सयः सुखं भवत्यस्मान्मयो- 
भवः लंसलारखखथदः त० ॥ चं रोकिकस्ुखं कयोति शाङ्करः त०॥ 
अगे सोश्चष्कलं कसेति मयस्करः त०। खक्चन्दनादिरूपेण लेकि- 
कृश्ुखकात्विम् शाख्ादिरूपेण ज्ञानप्रद्त्वान्मोष्चसुखकारित्वमित्य- 
थैः । एताम्बां पदाभ्यां साश्चात्श्ुलकारित्वम् पूवपद्ाभ्यां तदद्धा- 
रा कारयितुत्वमिति विवेकः ॥ शिवः कल्याणरूप पिष्पापः त०॥ 
शिववसे ऽत्यन्त दिके सक्ानपि निष्पापान् कसेति त० ॥ अस्थां 
कण्डिकायां षड़् यजुषि पूवेस्यां द्शोक्ते; ॥ ४९ ॥ 

© € 

लमः पास्ध चावाय्थोय च नमः प्रतरणाय खो. 
१ 16 9 

सरणाय च नघ स्तीथ्धीय च कूल्याय च नजः रा- 
ह्पन्यांथ च फेन्याय च | ४२ ॥ 

नमः पायय चावायोय च । परे भवः पाय्यः । अवा 
रे भवः अवायः! नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च॑ । प्रतरन्ति 
येन॒ तसतरणम् । उद कथुच्यते । उत्तरन्ति येन तदुचरणम् 
न{रुच्यतं ¦ नपस्तस्पय च हृद्याय च । ताय भवरस्तास्यः 

कूरे भवः कूरः । नयः शष्प्याय च फेन्याय च । प्ररूढानि 
रणानि सष्पयुच्यन्ते तत्र भवः कष्प्यः एने अदरः फेन्यः ॥४२॥ 

` पारे संसारान्धेः परदीरे जीकवन्शुक्तरूपेण भवः पायेः त० ॥ अ- 
वारे अवौक्तीरे संखारमध्ये संसारित्वेन भवोऽवायै ; त० । पाराचारे 
पराची सर पायं यदृन्तधमाते कोषः ॥ प्रकषण मन्नजपादेना 
पापवरणदहेतुः प्रतरणं; त० ॥ उतङ्ृष्टन तस्वक्ञानेन संसारोत्तरण- 
देधरन्तरणः त० ॥ तीर्थ प्रयागादौ समवः तीथ्यैः त° ॥ ् षुे तटे 
भवः कूस्यः त° .॥ शस्यं . बाखठृणं गङ्गातीसेत्पन्नं कदाद्धःसदि तत्र 



षोड श्यो ऽध्यायः । १६} कण्डिका । ४४। ८२९. 

[प 

अशः शाष्प्यः दऽ ॥ पन [डष्ण्डर भवः फन्यः तर ॥ ४२॥ 
(. 

चमः त्सिकद्यय च प्रकाद्याय च नमः किष्टरिलखाय 
(6 १. १ 

च क्षणयं च नयः कर्षादनें च पुटस्तयं चनम इ- 
रिण्धाय च प्रपथ्याय च| ४३॥ 

नमः हिकत्याय च प्रवाहाय च | सिकतासु भवः सिक- 

स्यः प्रवाहे भवः प्रवाह्मः किष्छञ्षिखाय च क्षयणाय च । कि- 
मेतदुदकं दिमीभूतघुत शिटेति यत्र वित्कंः स रिंरिरः। 
यद्र किक्चेखा उत ककरः । क्षयन्ध्यस्मिन्नाप इति क्षयण; । 

नमः कपर्दिने च पुस्तये च } कपदीं जटाययुङ्कटधारी । पुर. 

स्तिष्ठरीति पुरस्तिः । शभाष्मदिद्क्षया । नम इरण्याय च 
प्रपथ्याय च । रणे भव इरण्यः । निरुदकप्रदेक्च ईरणम् । भर- 

` पथे मवः प्रपथ्यः ॥ ४३ ॥ 
सिकतासु भवः सिकत्यः त०॥ प्रवाहे स्रोतसि भवः प्रवाह्य 

त०॥ कुत्सिताः ष्वुद्राः शिखाः शक्ेयरूपाः पाषाणा यत्र प्रदेये स 
किक्षिखः तद पाय नमः ॥ श्वियन्ति निधसन्त्यापो यच स क्षयणः 

स्थिरजलप्रदेशः स० ॥ कपदां जराङरेऽस्यास्तीति कपदीं त० ॥ 
पुरऽ तष्पत एुखस्त । थस्य तत्व इन्द्स रस्य ख्व 

यद्वा पृषु . शरीरेषु अआरस्तः सत्ता यस्य स पुखरितः सवान्तयोमी 
त° ॥ इरिणष्रूषरः विधुणदेशस्तत्र मव इरिण्यः त° ॥ प्ट; पन्थाः 
प्रपन्थो बष्टुस्ेवितो साशंस्तत्र सवः प्रपथ्यः त० ॥ ४३ ॥ 

नसो कञ्यःव च शोष्व्यःथ च नश्चस्तस्प्याय च गे 
द्यायं च नरो हृदय्छायं च निवेष्छाय च नञः काल्यांय 
च गहरेष्ठायं च ॥ ८४८ ॥ 

नभो व्रज्याय च गोष्ठ्याय च | व्रजे भवो त्र्यः भाव- 
लिष्ठन्त्यस्मिनिति गोष्ठः तत्र भवो मोष्ठ्यः । नपस्तरप्याय चं 
गेह्लाय च । तरपः शयनम् गें गभम् तत्र भव इति तद्धि- 
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तः । नमो हृदय्याय च निवेष्प्याय च| हृदये भवो हदस्यः 
निवेष्पे मवा निवेष्प्यः । निवेष्प आवतः । चपः | नमः का- 
ध्याय च महर्षय च } काट भवः; क्यः । काटः ईप्, 

गहरे तिष्ठति गहरेष्ठः गहरं महदुदकम् ॥ ४४ ॥ 
वजे गोखमूहे भवो ज्यः वस्मे । गोष्ठाध्वनिवहा व्रजाः ॥ भा- 

वस्ति्टन्ति यत्रेति तद् गोष्ठं तत्र मवो गांष्टयस्तस्मे ॥ तव्पं शय्या 
तन्न भवस्तस्म्यस्तस्मे । गेहे गृहे भवे गेद्यस्तस्मे ॥ हृदये भवो ह 
द्य्यो जीवस्तस्मे । निवेष्य आवतों नीहारजलं वा तञ भवोनि. 
च्यः त° ॥ कुत्सितमर न्ति गच्छन्ति जना यञ्ज स काटो दुगौर 

(क के व 

ण्यद्राः कटः दपा चा तज मचः कस्य तर ॥ गहर विषम गि 

रिगुददौ गम्भीरे जरे वा तिष्ठति गहरेष्ठः त० । गहरं विख्द्- 
म्भयोः ॥ ४४ ॥ 

नयः रुष्क्यांय च हरित्याय च नम॑ः पार्सन्यायः 
च रजस्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नम्र ऊ 
व्यांय च सूव्याध च | ४५ ॥ 

नमः शुष्क्याय च हरित्याय च । श्चुष्के भवः शुष्क्यः। 
हरिते भवो हरित्यः । हरितमाद्रेम् । नमः पाष्छतव्याय च 
रजस्याय च । पांसुषु भवः पांसय्यः रजसि मवा रजस्यः। 
नमो लोप्याय चोंरुप्याय च । रोपे भवो छखोप्यः टुपयत इति 
लोपः । उपे भव उर्पयः . | उध्वं छप्यते उचाययेते नतु 
खोप इवाश्रवणगुपैति उष्य; । नम उरन्यांयच | वे भ 
व ऊरव्यः । उरवो वडवाभिः । स एव शोभनः दवैः तत्र भ- 
घ् सव्यः | ४५ ॥ | 

शुष्के काछठादौ भवः श्ुष्क्यः त० ॥ हरिते आध काष्ठादौ भवः 
हरित्यः त० ॥ पांसुषु धृष्टिषु भवः पांसव्यः त० । ओगुणः ॥ रजसि 
गुणे परागे वा भवो रजस्यः त । रजो रेणुपरसामयोः खीपुष्पे गु- 
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१ णमेदे च ५ दुष्यते नद्यति गमनादि यत्रेति सेपोऽगम्यप्रदेर- 
स्तत्र भवी रोप्यः त० ! खोपः संहारो वा ॥ उपा वस्वजादितृण- 
विसेषास्तनरे यव उरुप्यः त० ! उर्पस्तु गुटिमिनीतणमेदयोः ॥ 
उव्यां भूमौ भव उव्येः त° दीधे आर्षः ! उवौ वडवानटखो वा॥ रो 
भन अवः कर्पानङस्तन् भवः सृव्यः तस्म ॥ ८५ ॥ 

नमः पणाय च पणशाद्ाधं च नमं उदृश्रभाणाय 
चाभिघ्नते च नम आखिदते च प्रखिद्ते च नम॑ इष- 
करद्भ्यो धनुष्कृदुभ्यञ्च वो नें नमोवः किरि केभ्यो 
देवाना हृदयेभ्यो नमे विचिन्वत्केभ्यो नमोः वि- 
क्षिणत्केभ्यो नमं आनिदतभ्यः | ४३ ॥ 

नमः पर्णाय च पर्णरदाय च । पर्णं प्रसिद्धम् पणशब्दः 
पाततपमावस्यानवान् । नम उदूरमाणाय चामिश्वते च । उ- 

दूगुरमाण उद्यमनर्शाकः । अभिगते अभिहनन कुवते । नप 
आचखिदते च खिद देन्ये देन्यभावङ्करते । अभक्तानाम्भकर्षेण 

 देन्यभावं इवते निषिद्धषेषिनाभ् नम इषुङृदध्यो धटुष्कृद्यश्च 

वो नम; । इषून्येव कुवन्ति ते इषुङ्कतः तेभ्यो नमः । ये यु 
यं धनुष्डरृतः तेभ्यो युष्मभ्यो नमः । युष्पदादेशयगास- 
त्यक्षा एते रद्राः । समाप्रास्िघ्ठोऽशीतयः इदानीं रद्रा 
णां हृदयभूवानामभिषायुभुय।णां सम्बन्धीनि यचूषि उच्य- 
न्ते । नमो वः किरिकेभ्यः नमो वः युष्मभ्यं ये ययं क्रिरिकाः 
ऊुवन्तीदं जगत् इष्टाचचुपकारेण किरिका; अभरिवाधुमूयाः देवा- 
नां हृदयेभ्यः द्राणां हृदयभूताः । नमो विचिन्व्कभ्यः 
विचिन्वन्ति पृथक्वुवेन्ति धमेकारिणं पापकारिणश्च ते षिचि- 
न्वस्काः । नमो विक्षिणक्केम्यः । विविधं क्िण्वन्ति हिंसन्ति ये 
ते विक्षिणःकाः । नम आनिहेतेभ्यः हन्तिगेत्यथेः. । पएतेहय्मि 

 चायुपूर्याः सगादावाभिधुखूयेनेतेभ्यो छोकेभ्यो निता; ॥४६॥ 
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तरूणां पजरूपाय नमः ॥ शदल्टट शातने शदनं शदः शातनम् 
यद्का पणानि शीवन्ते शास्यन्ते पएक्ानि पतन्ति यन्न सख पर्णशरादः प- 
तितपणैस्थिविदे शस्तद्रपाय नयः॥ शुरी उद्यमे वुदादिभ्यः दाः उ- 
द्गुरते उद्यमं करेति उद्गुरमाण उद्यमी तस्मि ॥ अभिहन्ति श 
नित्यभिन्नन् तस्मै ॥ आ सखयन्तात् खिद्यते दैन्यं करोत्यभक्तानामि 
त्याखिद्म् तस्मे ॥ प्रकर्षण खेदयति पापिन इति म्रखिदन् तस्मै ॥ 
इषून् वणान् वन्ति ते इषुकृतस्तेभ्यो स्द्धेभ्यो नमः ॥ धनूषि 
चापानि छुषवेन्ति ते धलुष्डतः वेभ्यो बो युष्मभ्यं नमः । युष्मद्हदे 
दायोगाद् भव्यश्चा प्ते रुदाः॥ तिस्मोऽ्श्ीवयो रुदाणां समाक्ताः। 
एवं चच्वागिरछाद धिकशतद्वयमन्तैः स्द्रस्य सचौत्मत्वसुक्तम् ॥ अथ 
रुदेषु प्रधानमूतानामीय्चवायुष्धूय्याणां सम्बन्धीनि चत्वारि यजश्यु- 
च्यन्ते । चतुणोमादौ नमः शछब्दाच्चत्वावेव यद्ूषि आद चतुरदैशा- 
श्वर थे सकछाश्चयणि तानि व्याष्विसंक्ञानि ॥ नमो च इति! दे 
वानां हृदयेभ्यो र्द्राणां = इद्यवत्प्रधानभूतेभ्योऽद्चिवायुसूर््यम्यो 
वो युष्मभ्यं नमः । देवानां हदयेभ्य इत्यश्चिवौयुरादित्य एतानि ह 
तानि देवाना इदयानीति (९, १; १, २३) शुतेः । हदयानीव ह- 
द्यानि यथाङ्गानां हृदयं प्रधनमवमेते सदाणां प्रधाना इत्यथैः | 
कीटशेभ्यस्तेभ्यः किरिकेभ्यः । इष्टधादिद्धाण जगत् कुषेन्ति 
किरिकास्तेभ्धः एते दीद सवे ऊुवन्तीति (९ १, १, २३) 
श्रुतेः ॥ विचिन्वन्ति धर्मिष्ठ पापिष्ठं चति विचन्वत्कास्तेभ्योऽभ्न्या 
दिभ्यो नमः ॥ विविधं शक्छिण्वन्ति दिसन्ति पापामेति विक्षिणत्का- 
स्तेभ्योऽग््वादिभ्यो नमः । आ समन्ताल्चिरदैवा नि्भताः सगदो छो 
केभ्य इत्यानिईतास्तेभ्यों स्द्रावतारेग्योऽग्निवायुशु्यभ्यो नमः| 
हन्तिभेत्य्थः । तेभ्यस्तत्तेभ्यस््ीणि ज्योतीश्ष्यजायन्ताचिर्याऽयं प- 
वते सस्ये इति श्रुतेः ॥ ४६ ॥ 

द्रापे अन्धसस्पते दरिद्र नीखलखोट्दित । जस्त च 
जानासिवां पञनांमाथ मां रोख चवः किश्चना- 
मसमत् ॥ ४७ ॥  । | 

द्वप अन्पस्षस्पतं | सप्रकण्डका दङृश्द्रस्छातः । उपर 

षटाद् बहती | द्र इत्सागवो । द्रापयतीषि द्रापिः । अवपाक्तका 
* £ 
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रिण इस्तितां गतिं नयति । हे अन्धसस्पते । सोमस्य पते | 
हे दरिद्र हे निष्परिग्रह । है नीललोहित | नाना विधास्वैता- 
नि रूपाणि चेति श्रुतिः । एव सम्बोध्य द्रम् ! अथेदानीमभयं 
याचते । आस्लां पजान । अस्वदीयानाय् एषां पशूनां मा 
त्प भष।ः | मा रक् अविभ्यच्च पमात्वस्जःश स्व भङ्क्षः 

पचमः {कञ्च नामत । माच नः अस्पा$फ कश्चन अपत्या 

दकष । आईइनत् । अप्रामं। श चस्पिक्पपत्यादक २ 

संयुक्तं श इत्यथे; ॥ ४७॥ 

खद ख एकरदरदवस्याः | जआद्यापरषाद् बृहता खघ्ाष्दराद्काः- ` 

 दश्चाणपादा । हे द्रपि ¦ द्रा छ्ुत्सायां दापयति कुत्खितां गति पापि. 
नः मआापयतावे द्वापेः ॥ हे अन्यसखः सोमस्य पत ! पारक ! अन्ध- 
सस्पत इति सोमस्य पत दच्येतदित्ि (९, ९१, २४ ) 
श्रुतेः । हे दरिद्र ? निष्परिग्रह ! अद्धितीयत्वादिति खावः। 
डे नीख्टोहित ! कण्डे नीखोऽन्यच छोष्टितः हे शिव ! मोऽस्माक्- 
कमासां प्रलानां दुदीनामषां पशूनां गवादीनां व्वंसामेः मयंमा 
कुरु वहुरुं छन्दसाति (पा०र,४, ७३) शपो दुक् । मा राक् 
ख्जो भङ्गे प्रजापश्ूनां भङ्ग मा काषः कमणि षष्ठयौ । च पुनर्नोऽ- 
स्माकं किञ्चन कमपि द्पद्चतुष्पद्ादिकं मो मा आममत् सुगणं 
मास्तु । अम् सगे छडि धातोरमागम आषः ॥ ७७ ॥ 

भ ` इमा श्द्राधं तवसे कपर्दिने 
मतीः | यथा दससद द्विपदे च् 
अर्मिश्ननातुरम् ॥ ४८ ॥ 

इमा रुद्राय । जगती । इमाः मतीः याभिः स्तूयते वा स- 
दाय । तवसे । पष्ते बलवते वा । उभयत्र हि तवः शब्दः पल्य 
ते । कपरदिने | जटद्ुङुरपारिणै । क्षयद्वीर । क्षयम्ति दद्मस्य 
स्मन्वारा इति श्यद्वारस्तस्य क्षयद्राराय । पभरामरै भेरथा्मः 

ध्चयद्धीराथ परासर 
तष्ट विस्वं प्रं मामं 
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तथा वयं प्रेरयामः यथा येन प्रकारेण 1 शमसत् द्विपदे चतु- 

ष्पदे । द सुखम् । असत् भवति द्विपदां चतुष्पदां च । यया 
विं सर्म पृष्टं समृद्धं ्रामे अस्मिन् अनातुरम् । आपद्रहितं 
स्वस्थं भवति ॥ ४८ ॥ 

कुत्सद्ठा जगती । वयमिमा अस्मदीया सतीः बुद्धीः सद्राय श- 
ड्राय प्रभसमहे प्रहयमहे समपेयामो रुद्रं स्मराम इत्यथः । हप्र 
होः । कीदृशाय तवस महते बटवते वा उमयत्र तवःशाब्दः पटितः 
( निध० २, ९, ३ ३) । कपर्दिने जटिखाय । श्चषयद्वीसय क्लयन्तो 
निवसन्ता वीराः शुर यत्र स क्षयद्वीरः तस्मे दुरायेत्यथः | श्चयन्तो 
नश्यन्तो बीरा रिपवो यस्मादिति वा | द्विपदे पुत्रादये चतुष्पदे ग- 
वादिपदावे सक्चमी वा द्विपदचुष्पदविषये यथा येन प्रकारेण शं सु- 
खमसत् भवति अस्मिन् भ्रामे अस्मिन् वासस्थान विदवं सवै प्रा- 
णिजातं पुष्ठं सश्द्धमनातुर निरुपद्रवं स्वस्थ च यथा असत् तथा 
मति हरे समपेयाम इत्यथैः ॥ ४८ ॥ 

यातेंसुद्र शिवा तनूः शिवा चिदवादही भेषजी । 
शिवा तस्यं भषजी तयौ नो खड जीवसे ।॥ ४९॥ 

याते श्द्र । अनुष्टुप् | हेरुद्र यातव रिवा शान्ता तनूः 
शरीरम् । शिवा । अतिश्षयार्थं पुनवेचनम् । विश्वाहा भेषजी । 
स्वदाभिषेन वतैते । शिवारुतस्य व्याधेः मेषजी । रुतशब्दो 
-व्याधिवचनः । यद्रा । शिवारतस्य शिवाफत्छृतस्य शब्दस्य भे- 
 षजी | अपरङ्कनहन्त्रीत्यथः । त्या तन्वानः; अस्परान् ग्रूर 

सुय । जीवसे जीवनाय ॥ ८९ ॥ 
 अचुष्टुप् । देख्ध!या तेतव इटली तनूः शरीरं तयातन्वा 
नोऽस्मान् जीवसे जीवितुं खड खुखय । कीदटरी शिवा शान्ता अ- 
घोरा । चिददवाहा विश्वानि च तान्यहानि च विवाहा कालाध्व- 

 नोरव्यन्तसंयोग इति द्वितीया तस्या आकारः सववष्वहःसु खवेदा 
शिवा कल्याणकारिणी. भेषजी ओषधरूपा संसार्याधेनिवा्ति- 
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` का । सुतस्य शासीर्याधेः शिवा समीचीना भेषजी निच्तिको- 
घिः ॥ ६९ ॥ 

परि नो स्द्रस्यं हे तिश्र॑णक्त परि त्मेषर 

चायः । अवं स्थरा भधर्वद्भयस्तटुष्व मीट्रवस्तोकाय् 
तनयाय खड । ५०|| 

परि नः । अनुष्टुप् । पश्डिणक्तु परिवर्जयतु । नः अस्मा- 
म् । रुद्रस्य हेतिः आयुधम् ! परि स्वेषस्य दुषेतिरघायोः । परि. 
णकतु त्वेषस्य क्रोधिनो ज्वछितस्य दुर्मतिः दुष्टा सतिः ! अ- 
घायोः । अघ पापं यः कामयते परस्मे कतुं सर अव।युः तस्य 
अघायोः । उत्तरोऽद्धचेः मरत्यक्षकतो द्वितीयं वाक्यम् । अवस्थि- 
रामघवद्धयस्तनुष्वे । अप्रतवुष्व अवतारय रिथिीङ्कर् । स्थि- 
रा स्थिराणि धनूंषि । फेभ्योऽथोय अवतनुष्व । मघद्यवः । मर्धं 
धनं हविङेक्षणं येषापस्ि ते पघवन्तः तेभ्यो परघवद्भ्यो य 
जमानेभ्पोऽथांय । नतु अयागरीछेभ्यः प्रतिषिद्ध सेविभ्यः ) कि- 
श्व । हे मीरः धिह सेचने । सक्तः । मभ्यस्थानो वा दृष्टिकमे- 
णा स्तूयते । युवा वाढुस्वा । अपरिणासिच्वेन स्तूयते । तोकाय 
तनयाय शृड। तोकाय पुत्राय तनयाय पौत्राय मृड सुखय ॥५०॥ 

भिष्टुप् । रुद्रस्य शिवस्य हेतिरायुधं नोऽस्मान् परिद्रणक्तु प- 
रितो वजयतु अस्मान् मा हन्त्वित्यथेः । त्वेषस्य क्रुद्धस्य अघायोः 
दोग्धदुभति दुंष्टमातिद्रौहषुद्धिश्चास्मान् परिन्चणक्तु । त्वेषति क्रोधेन 
भवात त्वषस्तस्य पच्च । अच पापं परस्यञ्डछात अघायु 

सुप आत्मनः करयजित्यत्र परच्छायामपि वाच्यमिति कयच्च क्य- 
चि चतीत्वे प्रापि अश्वाघस्यादित आकारः कयाच्छन्दसी- 
ति उप्रत्ययः । मेहति सिश्चतीति मीद्वान् हे मीदहवः कामा- 
भिवषुक ¦ स्थिर स्थिराणि ददानि अनूषि त्वमवतचुष्व अवता- 
र्य ल्यारशितातनि कुरु । किमथे मघवद्भ्यः मघभेति धननाम । 

श. > ̂ « क ज ४ क क वर [५8 

भध दवदटश्धण चच एचद्त यच्च त मधघदन्तां यञजमानास्तदथ यः 

2 
(५५४ (6 त ह) 



८६ मन्चभाष्य-येददापसदहितवा शुद्धषद्धःखःदहेत । 

जमानानं सयौललवे इव्यथः । कश्च तोकाय वुन्नाय तनयां 
पयाय च शङ युं पौ खुखय । कमणि चतुय ॥ ५० ॥ 

पह [शथलधथ आया समना खच्च | पर्स 
ष + 

१ # ॐ, 

यष आयुधं सिघाथ छक्ति वसा आचर पिनाकं दिख 
दागषहि।! ९५ ॥ 

मी दुष्प । यवमध्या पिष्टुपु हे मीदृष्टम सक्ततम हेष 
वतम शिषो नः अस्माकं सुना: शोभनपनस्कश्च भव । फिञ | 
परमे क्षे दृरदेशवस्थायिनि आयुधं निधाय स्यापयिच्वा। 
छचति च॑. वसानः ! आचर् । आचरणमनुष्ठानम् । पिनाकं षि. 
श्रत् । पिनाकं कोदण्डः तं धारयन् आग्रहि आमच्छ ॥ ५१॥ 

इयमेकोना यवमव्या चिष्टुप् तृतीय पकाद्राणैः चत्वासे- 
ऽन्येऽष्ाण्यैः पञ्चपादा । अतिशयेन मीढम् मीदुषटमः । अत्यन्तं शि- 
यः दिवतमः हे मीदुष्टम ! अतिशयेन -कामसेक्तः । हे दितम् | 
नेऽस्थाय् प्रति शिचः दान्तः इष्टध्वेत्तश्च मव । किंञ्च परमे दूरः 
स्थे उन्नते वा दृश्ये वदद अ्ययुधं चिशूखादिकं निधाय संस्था- 
प्थ दर्तिम वसानः परिदधानः सन् आचर आगच्छ तपश्चर 
ति वः | आगच्छन्नपि पिनाकं धनु्षिश्रत् धारयन्सन् आगहि आ 
गच्छ । जयाशस्हीनं धलुमाजं सोभा धारयन्नागच्छेत्यथः ॥ ५१॥ 

विक्षि विलोल नस्ते अस्तु समवः) यस्ते 
 खषशपण देतथोऽन्यस्स्मशषिषपन्तु ताः | ५२॥ 

विकिरिद्र हे अदुष्ट । है विकिरिद्र । विकिरनिषन्द्रा- 
वतीति बिकिरिद्रः। परखाहिदं षिगतकस्पषमाव। नपस्तं अस्तु 
हे भगवन् ¦ एवममिष्टुत्य अथ याचते । यास्तव सदस्ं हेत- 

हैतिरादुधं सदस्क्षब्दोऽनन्तवचनः । अन्यस्पिन्निवपन्तु 
ताः 1 अस्मरत्ताऽन्यं पुरुषं निबपन्तु ता; ॥ ५२॥ 

ढे अनुष्टुभो । विविधं किरि घाताद्युपद्रवं द्रावयति नाशर्य॑ति 
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ध्रक्किष्थ्दरिः हे विकिरिद्र! है विषोषित ! विगतं सोहत कट्मषं 

यस्माच् ख विखेदहितः हे छुद्धस्वरूप ! भगवः ! भगवन् ¦ वे तुभ्य 
¡ तेतव याः सह्यं हेतयोऽखंख्वान्यायुध्रानि 

{^ ©. 

मदन्यमस्मयःतारेक्त निवपन्तु ¶्नन्तु ॥ ५२॥ > ता हत्य 

सहसान सद्र काह्ोस्नवं हेतयः; | तासामी- 

चान नगव्ः पराव्वीना सुखा काधि ॥५३॥ 

सहस्ाणि बहनि सदश्चक्षः । संख्येकवचनाच वीप्पाया- 
पिति श् । अ्ष्यातानि सदृस्चाणि । अनन्तखपरतिषादनायं 
म् | वाहोस्तव हेतयः । आयुधानि तासां हेतीनाम् ईशानः सन् 

हे भगवः मतुवसो रुः सम्बुद्धो छन्दसीति विसजेनीयः । 

भगवन् पराचीनानि पराक्ितानि । पराङ्युखानि सुखाह्र- 

धि इङ् ॥ ५२} 

है गवः ! भगवम् ! षङ्गुणेदवयेखस्पन्न ! तव वाह्वाहस्तयाः 

याः खहस्राणे सहस्रशः हेतयः सन्ति तासां हेतीनां मुखा सुखा- 

{नि दाल्यान परचाना अस्मत पराङ्मुखा त्व क कुर कर 

शपि दुष श्रुद्णुषनचभ्यदच्छन्द् सात ( पा० द, ४, १०२ हैः 

धः । कटशस्त्ठम् ददानः रण इताशानः अगन्नाथः | सहुदसस्याः 

नि धनुः खङ्गः दं वमत्यादिभेदेन सहस्रसख्यत्वम् । सहस्रं स- 

हृखमिति संहखश्चः संख्यैकवचनाच्च वीप्सायामिति शास्प्रत्ययः ध- 

वुराद्ार्ना प्रर्खक सदससस्यत्वामत्यथः ॥ ५२ ॥ 

अखल्याता सदस्ाणिये स्रा अधिग्रूम्यात् । त 

षृ सहश्चयोजमेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ५४ ॥ 

असंख्याता । बहुश्ददेवस्या दश्षादुष्टुमः । एथिवीस्यानां 

नमस्कारः 1 असंख्यातानि सहस्राणि ये रदा अधिभूम्पाम् । 
भूस्यादुपरि स्थिताः ¦ तेदां संदश्चयोजने अध्वनि अवस्थितताना 

पनेन हविषा अबधन्दासि तन्मासे । अबतन्मास्र अवततुमः जअ- 



<३८ मन्त्र भाध्य-वेददौपसहिता शुङ्कयज्जःसहिता । 

वतारयामः । धन्वानि धर्नूषि ॥ ५४ ॥ 
 बहुखद्रदेवत्या दशानुष्डुमोऽवतानसंज्ञाः । भूमिस्था सुद्र उच्य 
न्ते। अलंख्याता असंख्यातानि सहस्राणि अमिता ये र्द्रा भूम्या- 
माधे भूमेरुपरि स्थिताः । तेषां रश्द्राणां धन्वानि धनूषि सहस 
योजने सहस योजनानि यस्मिस्तादशे पथि सहस्रयोजनव्यवहिते 
माभ वयमवतन्मसि अषतन्मः अवतारयामः अपज्यानि छत्वास्म- 
तो दूर क्षिपाम इत्यथः ॥ ५७ ॥ 

। क ॥ © [क स 9 अस्मिन्बहत्यणेब्े ऽन्तरिक्षे जवा अधिं । तेषा 
सदखयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ९५५ ॥ 
~ _ (< (क [क ४ ६ 

अस्मिन्पहति यध्यस्थानाः । अस्मिन्महति अणेवे अणेः 
( [३ म (~< 0, [कक 

उर्द्कृनामरदु पाठतम् | वां पत्वथायः | अणवात अन्तारक्ष भ. 

वा रद्राः । अथि उपरिस्थिताः ये तेषामिति छृतं व्याख्या 
नम् ॥ ५५. ॥ 

अन्तारन्स्था रुद्रा उच्यन्त अआस्मख्नन्तारद्लं आवन्त्य यम 

वा रुद्राः स्थिताः तेषां घन्वान्यवतन्मसीति पदवत् । कीटशेऽन्तरि- 
ञ्चे महति विशार । अणवे अणा जखानि विद्यन्ते यज्र तदणै- 
चम् मेघाधारत्वात्। अणंसो रोपश्चेति (पा० ५, २ १०९२) ब. 
म्रत्ययो.ऽन्तलोपश्च ॥ ५५ ॥ 

नीटभ्रीवाः शितिकण्डा दिव शद्रा उपश्रिताः। 
तषा सहस्रयोजनेऽख धन्वा तन्मासे | ५६ ॥ 

 नीटग्रीषा । दस्थाना उच्यन्ते । नीलग्रीवाः । कृष्णवच- 
नो नीरदः जितिकण्डाः शितिशब्दः श्वेतवचनः। दिवि 
दखोकं शद्रा उपथिता;ः अधिष्ठिताः अध्याध्निताः ये तेषामि- 
त्युक्तम् ॥ ५६ ॥ धि 

द्स्था रद्रा उच्यन्तयरसुद्रा दव चुखकिन्चुपाश्रताः स्वगस्था- 

स्तवामलत पततवत् । कददाः नाङन्राकवाः. नादा दयाम ज्वा यषा 



पोडदोऽध्यायः । १६ । कण्डिकः । ५९ ८३९ 

ते ! शितिः खेत कण्ठो येषां ते! विषभ्रासाक्कियान् कण्ठभागः क्- 
ष्णः कियान् दवेत इत्यथः ॥ ५६ ॥ 

नीरंग्रीवाः कितिकण्डाः चाव अधः श्वमाचराः। 
तेषा सहसखयोज्ञमेऽच धन्वानि तन्मासि ॥ ५७ ॥ 

नीटग्रीवाः । प्रथिव्या अधो ये शद्रास्त उच्यन्ते | नील. 

ग्रीवाः शितिकण्ठाः सवौ; रुद्राः अधःक्षपाचरः अधःपृथिव्यां 
सश्चरन्ति ये तेषामिति छतव्याख्यानम् ॥ ५७ ॥ 

पातालस्था रुद्रा उच्यन्ते । अधोयागेये शवा सद्राः श्चमाचयः 
श्चमा्यां युवोऽधोमागे चरन्ति गच्छन्ति ते क्चमाचसः पातारे व- 
मानाः तेषामेत्युक्तम् । नैीटम्रीवाः शितिकण्ठाः इति पूर्ववद्धि- 
द्रेषभे ॥ ५७ ॥ 

ये वृक्षेषु जाष्पिञ्च॑रा नीरुग्रीकवा विलोहिताः 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वांनितन्मस्ति ॥ ५८ ॥ 

ये इक्षु । आसते शषिञ्ञराः शष्विञ्चरवणीः । नव पर- 
रूढानि तृणानि रष्पशद्धनोच्यन्ते । नीखग्रीषाः षिलोषहिताः 
विगतकटुषमावाः । विविध वा खाहिता खोहितर्द्धेन वा ध 
तवो रक्ष्यन्ते । त्वगलोहितमजादिवि्ुक्तेत्यथः । तेषामि- 
रयुक्तम् ॥ ५८ ॥ 

ये रुद्रा ्क्षेषु अदवत्थादेषु स्थिताः कीटराः शाष्पिञ्जराः श- 
ष्पं बालतृणं तद्धत्पिज्ञाय हरितवणौः । नीख्रीवा नीला प्रीवा येषां 
ते कण्डे नीख्वणीः । तथा केचन विरोहिताः तिद्येषेण र्कव्णीः 
यद्वा विगतं रोहितं रुधिरं येषां ते खोहितपदं मांसार्दानाञुपल- 
क्षणम् चिगतलोहितादेधातवः तेजोमयद्यरीस इत्यर्थः ।! तेषा- 
मित्याद्युक्तम् ॥ ५८ ॥ 

ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ते- 
षा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ५९ ॥ 

(+ ये भूतानां । प्राणिनामधिपतयः इशवराः विशिखासः । 

॥॥ 
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५ 

खङ्िनः । तपाभित्युकतमर् | ६१ ॥ 

ये सद्रास्तीथानि परयागकारयादीनि अरचरन्ति गच्छन्ति | की- 
दद्याः खकाहस्ताः खूकेत्यायुधनाम का आयुधानि हस्ते येषां ते । 
निषङ्धिणः निषज्लः खडा विद्यन्ते येषां ते 1 खृकाहस्तस्वेऽपि निष- 
डित्वोक्तिः खङ्म्राधान्याय ॥ ६१॥ 

येञ्चषु दिविध्य॑न्ति पात्रेषु पिबतो जनान् । तेवा- 
१४ सहस्रयोजनेऽव धन्व{नि तन्मसि ॥ ६२॥ 

येऽन्नेषु । ये अन्नेषु अद्यत; विविध्यन्ति अतिक्येन 
विध्यन्ति ताडयन्ति । येषापरयमधिकारः अन्नस्य मक्षयितारो 

~ (0 (~ = ५ ८ थ् ^ 
व्याधमिग्रहातव्या इति | पर््रष् । व्यब्ास्थताः पपिषताो ज- 

नान् ये विविध्यन्ति तेपाित्युक्तम् ॥ ६२ ॥ 
ये रद्रा अन्नेषु थुज्यभानेषु स्थिताः सन्तो जनान् विविध्यन्ति 

विषेण ताडयन्ति धातुवैषभ्यं छृत्वा रोगायुत्पादयन्तीत्य्थैः ! तथा 
पात्रेषु पाव्रस्थक्षीरोदकादिषु स्थताः सन्तः पिवतो क्षीसदिपानं 
कुर्वतो जनान् विविध्यन्ति अन्नदकभोक्तासे व्याधिभिः पीड्नीया 
इति तेषामधिकार इति मावः । तेषाध्याते पूचवत् ॥ ६२ ॥ 

य एतावन्तश्च भू्याष्ण्सख दिद शद्रा विवद्थिरे। 
तेषा सद योलनेऽख धन्वानि तन्मसि ॥ ६२३ ॥ 

य एतावन्त । चरा एतवकरन्तव भ्ूयातस्तद् बहुतरा 

शरोक्तभ्यः । दिशः शराः वितरिथरे विष्टभ्य स्थिताः वेषाभित्यु 
क्तम् ॥ ६२ 

ये रुद्रा एतावन्तः एतत्पमाणं येषाँ ते अतिशयेन वहवो भूयांसः 
उक्तेभ्योऽतिवहव्श्चये रुद्रा दिशो दश वितस्थिरे आश्चताः दर 
दिद्ो व्याप्य स्थिताः तेषां धनूंषि अवतन्म इति पूववत् ॥ ६३ 

 नमोस्स्तु द्दरेभ्ोये डिति येषां वषमिषंवः। ते- 
भ्यः ददा प्राचीदश द्चिणा. ददा प्रतीचीद्दोदीची- 

दैशोध्वीः। तेभ्यो नभो अस्तुते नोऽवन्दुते ने सड- 



८छ२ मन्तरभाष्य-वेद्दीपस दहि ख शुञ्कयदुःखदिता । 

यन्त॒ तेय दिष्मो यख नो देष्टितसंखं जम्मं द्ध्८्ः॥६४। 

इत उत्तरन्त्रीणि यजूषि विस्थानाश्च शद्रः स्तूयन्ते | न- 
ऽस्तु । नमः अस्तु खद्रभ्यः य दद् द्युखक स्थताः येषां 

रद्राणां वषं दृष्टिः इषवः आयुधस्थानीयं तेभ्यो द्रेभ्यः 
दश भराचीः अङ्गीः करोमि नमस्काराथ॑स् इति सर्वत्र संव 
ध्यते दक्ञ दक्षिणा दश्च परतीचीः दश्च उदीचीः दश उर्वीः । 
तेभ्यो नमोस्तु तेनः अस्मान् अषन्तु रक्षन्तुते नः असान् 
गरडयन्तु सुखयन्तु । ते च संतर्पिता; सन्तः य॑ पुरुषं द्विष्मः यशर 
नः अस्मान् द्वे । तन्तेषां शुद्राणां जम्मे शखे दध्मः । यद्रा । ते 
रुद्रा वयं चयं ष्पः यथ नः दष्ट । तमेषां रुद्राणां जस्मे द- 
ध्पः । समञ्जसमेव ॥ ६४ ॥ 

कण्डिकाच्रयात्मिकानि ऋणि यजति प्रत्यवरोहरसंक्ञानि धृति- 
छन्द स्कानि बह्ुरुद्रदेवत्यानि । जिखोकस्था रुद्धा उच्यन्ते । दि. 
वि दुखोके ये रद्रा वतन्ते येषां च रुद्राणां क्व दृष्टिरेव इषवः वा- 
णाः आयुधस्थानीया इष्टिः अतिद्रष्टयादीतिभिः प्राणिनो घ्नन्ति 
तेभ्यो नमो नमस्कायेरस्तु ॥ तेभ्यो रुद्रेभ्यो दङद्धंख्याकाः पाचीः 
प्रागभिञ्युखा अङ्कखीः इवं इति शेषः ्रङ्मुखाञ्जसिकरणे प्राच्यो 
दशाङ्कुख्यो भवन्ति दक्षिणाः दक्षिणाभिमुखः दराङ्करीः इवे । 
प्रतीचीः प्रत्यङ्सुखाः ददाङ्कलीः ऊव । उक्चीरूदसुङ्खाः दशा 
ङ्खीः क्वं । ऊष्वौः उपरि दश्ाङ्कुखीः कुवे । अञ्जलि बध्वा सर्वदिश्चु 
नमस्करोमीत्यथैः ॥ वेभ्यो रुद्रेभ्यो नमोऽस्तु अञ्जणिपूरवै नतिरस्तु ! 
द्रवा अश्जकेरङ्कख्यो दिशि दिश्येवेभ्य एतदञ्चङि कसेतीति ` 
(९, ११२३९, श्रुतेः ते श्द्रा नोऽस्मानवन्तु रश्चन्तुतेरुद्रामोः 

ऽस्मान् खड्यन्तु सुखयन्तु । क्वि ते श्द्रा यं पुरुषं द्विषन्तीति कशे 
षः वयश्च य द्धिष्मो यस्यद्धेषे कुमः च एनया नसे नोऽस्मान् द्वेष्टि 
ते पुरुषमेषां पूचोकानां खद्रा्णं जम्भे दंष्रकसखे उखे दध्मः स्था- 
पयामः अस्मद्द्धिवमस्मदद्ेप्यश्च नर रद्राः पूवा मश्चयन्त्वित्य- 
थैः अस्मां श्चावन्तु च ॥ ६४ ॥ 
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पं भ्य) < क] छ स ऊ ॥ 
नमेः ऽस्तु र्दन्टा य जन्तारष्े यषा वात इषवः) 

च, ^ © 1 त् ॥ &~ £ < ह ५१५ 

तभ्यो द्य पाचीद्क द्श्चिणा दं एतीत्वीदसोदीची- 
¢ ~ 0 भ ग 1 न 1 9, „1 
देश्ान्योः । तभ्ष् नमे अस्तत नऽउन्तवनानसु- 

उयन्छुतेय द्विष्मो यश्च सघ देष तभवां जस्भे 
दध्मः ॥ ६९ ॥ 

छ ऋ, ७ १ & [4 क = 

नभस्त स्द्रर्या य दथिन्या यषामन्लाचदकवः | 
(ने र (| 1 8 ¢ ५ 

तेभ्यो दश प्राचचदंदां दश्चिणा ददर पर्तचीदेखयदीं 
$ ^ € 7 1 १ 

रीदलोध्वषः । तेभ्यो नमो अस्ते नो ऽवन्तते ने ख- < 

डथन् तै थं दिष्य थथं नी देष तेषं जस 
दध्मः ॥ ६६ ॥ 

इति माध्यान्द्नीयायां काजकस्षनेयिसतदहितास्णं 
षोडशोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 
----- ५ ----- 

भ 

दरे कण्डिके उक्तार्थे ।॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
(= ् ५ थ 

ईति उव्वटक्रुता भन्त्रमाध्य षाडश्चाऽध्यायः । १६ ॥ 

ये अन्तरिक्षे रुद्रा वतन्ते तेभ्यो श्दरेभ्यो नमोऽस्तु । येषां ख- 
द्राणां वात इषवः वायुरायुधस्थानीयः कुवातेनाच्नं विनाद्य वात- 
रोगं बोत्पाद्य अनान् श्चस्ति । तेभ्योऽन्तरिक्चस्थेभ्यो वातेभ्यो रद्र 
भ्यो नमोऽस्तु । शिष्ठं व्याख्यातम् ॥. ६५ ॥ 

ये पृथिव्यां शद्रा वर्तन्ते येषामन्नयिषवः अन्नमदमीयं वस्तु आ- 
` युधम् अयथाद्लमक्षणे कदश्नभक्षभे चोय बा प्रदत्यै रोशसुत्पाच ज. 
नान् घ्नन्ति तेभ्यः पथिवीस्थेभ्योऽच्रयुषेभ्या र्देभ्यो नमोऽस्तु । 
तेऽस्मानवरित्स्यादि पूववत् ॥ देते प्रव्यदयोहमन्वाः | अथ प्रत्य 
वरोहान् उद्यो तीति ( ९ १, १, ३२ ) व्यवदहासय संज्ञाकरणम् ॥६६॥ 

श्रीमन्महीधरक्रते वेदद्ीपे सनोहरे । 
क भ. के प् दतशद्धिषदोखेऽ्यं षोडशोऽध्याय दैरितः॥ १६॥ 
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सक्षद्रोऽध्याथः | 

अखपरन्नू् परते रिशियाणामद्भय आओष॑घीभ्यो 
यतस्पतिम्दोऽधि सस्ते पयंः । तांन इवमूजे ध- 

तत स्तः खर्रशणाः ॥ अमस प्वुत् । मयित ञः 
ट् यं िष्लस्तं त छहु्च्छतु॥ १॥ 

अभि परिषिश्चति । अषमन्नूजंम् । यजुमारूतम् । तान्न 
इषमूजं धत्तेति तदः अ्रवणायदोऽराध्याहारः कतेव्यः या अ- 
दमन् अशनवति मेषे उम् उदकलक्षणम् सिथियाणाम् ज- 

-भिताम् या च पवेते पवतवति मेषे । रिभ्चियाणपाभिता उद्- ` 
कलक्षणो वा याच अद्यः आपिस्काज्ञात्र् ओषधीभ्यः अधि- 
सकाशात् वनस्पतिभ्यो ऽपिसकाडशात् । संमृतं पयः । सशता 
पयोलक्षणा गोद्रारेण । गौं अपः पिबति ओषधिवनस्पत्या- 
दीन् खादति अथ पयो जायते । तान्न इषमूजं धत्त । तामेताघु- 
भयरूपाम् मेघद्चम्भवाघ्ुदकरक्षणां गोधमवां च पयोख्कणां नः 
अस्मभ्यम् इषमूर्ञं धत्त द है मरूतः । मरुतो ह् वै वर्षस्ये- 
शते । सरराणाः संरममाणाः! अदपनि इम्मं स्थापयति अभ॑स्ते 
चुत । अश्मन् ते तव क्षुत् अश्चनाया अस्तु । आदत्ते म्भम् 
मयित उ । तव सम्बन्धिनी डर मयि अस्त्विति शेषः । 
कुम्भं पक्षिपति । यं द्विष्मस्तं ते शचग्रच्छतु यं पुरषं द्विष्मः तन्तव ` 
सम्बन्धिनी शुक् शोकः ऋच्छतु गच्छतु ॥ 

षाङड्रो ऽध्याये शतसखद्रयद््ाम उक्तः सप्रद्रो सस्यपरेष्काद्- 

मन्धा उच्यन्ते ॥ क (१८, २, १) १ चत्यं परिषिश्चत्यश्च दक्चिणे , 
निकक्षेऽद्ि छृत्वादमन्मूञमित्यद्रेरधि । पक्चस्यापर्सन्धिः कश्चस्त- 
स्य समीपं निकषं दक्षिणपश्चापरसन्धिसमीप आलमभागेग्डमा्म 
निधायोद्ङ्ग्ममादायाद्वेरास्भ्य सपश्चपुच्छमि प्रदक्षिणं जर्या- 
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ज रया समन्तादक्चीन् सिञ्चतीत्यथेः ॥ यज्खर्मरूदेवत्यम् आर्षे चिष्डुप् । 
हे मर्तः ! तां भकिदधामिषमन्नसूजं रसं च नोऽस्मभ्यं धत्त दत्त यु 
यम् । किभ्मूतः यूयं संरयणाः सम्यक् रान्ति ददति ते संरराणाः 
सस्यग्द्ातारः । सदान बहुलं छन्दसीति ( पार २.४,७६) जु 
होत्यादिभ्यः श्ट्यु द्वित्व च रानचि परे । कीद्टीभिषमु्जम् 
अहमन् अदयनि पाषाणे पवेते विन्ध्यदह्िमवदादौ शिश्चियाणां धय- 
तीति रशिश्चियाणा ताम् श्यतेः रानचि जहोत्यादित्वाद् धित्वम् । 
तथा अजं सारभूता वरषेतुम् । यद्वा पबोणिं विद्यन्ते यस्मिन् स 
पवेतः पवमरुच्या तन् प्रत्ययः अश्चातीत्यदमा अन्येभ्योऽपि दद्यत 
इति अदनतेमेनिन् अद्रानवति पदैवति मेषे उजं जरं शिश्ियाणा- 
माधितां च्रष्टिलम्पाद्यामित्यथे; । तथा अद्भ्यो जखेभ्यः ओषधिभ्यो 
यवादिभ्यो वनस्पतिभ्योऽदवत्थादिभ्यः सकाशादधिसम्भूतमधिकःं 
सस्पादितं गोद्धारेण पयो दुग्धं च रिश्चियाणाम् गोर्पः पीत्वौष- 
धिवनस्पतीन्. मक्षयित्वा पयो दोग्धि । तां द्विरूपं मेघोत्थजरसरू- 
पां भोससुत्थां पयारूपां चेषमूञं दृत्तेत्यथंः । मर्तो वे वषैस्येरात 
इति (९, १९२५) श्रुतेः ॥ का०( १८ २२) अद्रमस्तेश्चुदित्य- 
द्रौ कम्मं कृत्वा मयि त ऊर्भित्यादायेवं द्विस्परम् । सेकान्तऽदमनि 
ुम्भमद्मस्ते श्चुदिति निधाय मयि त इति पुनरादाय पुनददविवारं 
परिषिश्चेदित्यथेः ॥ अभ्मा देवता देवी बृहती । अश्चातीत्यदया। 
हे अमन सवेमक्षक अचे { ते तव द्युत् क्ुधा अस्तु बह्ुहविषां भो- 
ञ्यत्वात् ॥ का० ( १८, २, ३ ) इम्भमाक्त्ते । आशचीदैवता दैवी च- 
हती हे अश्मन् ते तव ऊक् सारभागो मयि आस्त्विति शेषः ॥ का० 
(१८) २ ७) कुम्भेऽद्ध हत्वा दाक्चणस्या वेद्श्रोणो प्राङ् तिष्ठन् 
दश्चिणस्यां निरस्यति यं द्विष्म इति। तं पाषाणं कुम्भे कृत्वा दक्षिण 
वेदिश्रोणो पूवामुखस्तिष्ठन् दक्षिणस्यां दिशि सखादमानं घरं निरः 
स्यत।त्यथः ॥ यज्ञुञेहता शुक् देवता । हे भग्नं । तें तव द्युक् साक- 

स्तं नरग्बच्छतु गच्छ्तुतक बयं यं नरं द्विष्मः अस्मदुद्धेषावेषयं 
तव शोको गच्छतु ॥ १॥ 

इमा मे अग्न इष्टका धेनवः सन्त्येकाच ददांच 
दश च शतृ शतं सदस सदखश्ायुत् चायुतं 
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इमा मे । द्वाभ्यां कण्डिकाभ्यासश्निपथिुशयेषएटकाः पेन! 
हरते । तथ पथमं यजुः । द्वितीया बृहती वा पङ्िव । अध्रि. 
सत्वास्सं पेदुकरणस्येष्ट इत्यभ्निरुल्यते इमाः मे मम हे अरे इष्ट- 
का पेनव्रः । धेलुरिबोपजीवनीयःः । सन्तु अस्मिखोक इति 
रोषः कि शख्यकाः । एका च दृष्च । इतश्च सहस्रश्च स 
हश्च चायुतश्च अयुतश्च नियुतश्च नियुतश्च भयुतश्च । अबद 
न्यद्ुट् च । सद्ुद्र् । मध्यञ्च । अन्तश्च । परापे । एवपकारप् 

` भति दशरसख्वायुणितं पराद् परादधपयन्तं परष।त्र संख्याविशेष 
सष्घु्ितं बद्धेमानसंख्येयनिष्ठं संख्याजातमभिधाय । अभरिमा- 
ह | पतामे पप है अगे इष्टकाः पेनवः सन्तु । अद्ु् अश्रुष्मि- 
न् खोक अघत्रेति जन्पान्तरनिर्दश्षः । अद्युष्पिन् खोक तीष 
रोकनिर्द्श्ः ॥ २ 

का० ( १८ › २, ९ ) अनपेश्लमेव्योदङ् ध्राङ् तिष्ठन्नात्मन उपरि 
भापणान्ते जपतीमा म इति । कुःञ्मारिरस्षनानन्तसमपदयक्षेत्य द क्चि- 
णवेदिश्रोष्णिसमीपे देदानाभिश्ुखसितिएश्षात्मन उपरि हस्तौ प्रसारय 
सावत् स्पष्ट राक्षन तवद् स्प्ष्ठमा म इत कष्डक्मद्धय स्वस्म | 

जपतीत्यथः । विष्तिरश्चिदेवत्या ! हे अभ्ने | या इष्टकाः पञ्चसु चि- 

तवष इमा इश्च; म सद्य मदथ चयव्रामममरत्फरद् यन्य 

खन्तु त्वतूपलादाद् अस्मिन् सोके इवि शेषः । तासां संख्यामाह 
प्केत्यादि अनरेकादिपरयाधपयन्तः रखब्दैरूवरोत्तरं दशदशयुणि- ` 
ता क्ल्योच्यते । णका सकत्वसस्याविश्चिष् सा ददयुणिता 
दशसंख्यामापद्यते सा ददाश्ुणिता इतं मवति पएदंसंख्यास्हितो- 
तरसंख्याप्रहणसाप्थिकथाय दतं दशयणुणितं रदस्य अदहि खषश्चं 
द्राशुणितमद्रुतं भवति अयुत द्लशुणितं निष्ुवं मवुत्ि नियुतं क- 
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क्षम् नियुतं दशशुणितं भरतं भवतति परयतं ठ्दश भयु तश्रदयं 
कोटसपरुश्चकम् पयत ददयुणं कटः कोटिश व 

द् दशश्ुण दुदम् व्यञ्चेदशन्देनाव्जसखख्णा क्षिया एतेष अहणस- 

उजलभुद्रान्ववैक्तिनीनां खवनिखवेमइपद्यदाङ्दद्ाव्छं कंख्यानासु 

पटक्चकं तनान्डं ददशण खव खय ददायुुणं निखवं निखवं दद 
गण सहापद्यं महव ददम सङ न ङद्शश्न सश्द्रः सखद्यु 

द्रुण मध्य् मध्य् ददरश्रुमसन्तः अन्तः इशः पराः । सुक्र 

दरतरेतरखसु्धयाथाः | एत्रसेकाद्यष्ादशखसख्डाखक्ाखम्मिता इष्टकां 
एता हे अग्ने {मे थनवः सन्वित्ि पूर्ोक्तस्य निमथनम् | टतद्धेतु- 
भवन चायते तद्ाह अश्रुत्र अन्यजन्यानि तष्यान्यास्मिय् रोके स्व- 
त सथन इषदाः खाम्त्वित्यथः । यद्यपि नियतरंस्ययेएरकाश्ीयन्ते 
तथापि मन््रसामय्याद्धेाना एकाडिपयघन्तखंस्या मवस्ती- 
ति भावः॥२॥ 

च तवं स्थ ऋऋनाचरध तुष्टा स्थं तष्धः | चु 
उच्युते। मधुदच्युतोः डिरःज नामं खाखडुछा अक्ष 
यंसःष्णु;ः ॥ ३ ॥ | | 

कऋतवस्स्थ । या युयम् ऋतवः स्थ कऋूतष्टधः । तकां भ- 
वथ सत्यश्च वद्धेयित्यश्च । तुष्टा स्थ च । ऋतुषु तिष्ठन्तीति ` 
कतष्ठा; स्थ भवथ । ऋताष्टषः आपितयार्थं॒पुनदेचनम् । ता 
धृतश्च्युतः मधुश्च्युतः सत्यः । घृतं याङ्च्योतन्ति वा घतशच्युतः 

मधुष्च्युतश्च सत्यः । विराजो नमि नाद्ना च विराज इति 
ख्याताः सत्यः दकशषरोक प्रणा उपधीयन्ते तदभिग्रायदेतन्नाम- 
करणम् । कमदुघाः । कामानां दगध्न्या मव्य । अक्षीयमाणाः 

परिपूय्यमाणाः ॥ २॥ 
बृहती पङ्कां अष्टविशादक्षरत्वाद्धिकद्पः । अष्षिदेदत्या इष्टका 

देवत्या वा । है इष्टकाः ! या यूयमेव स्य भवथ ताम चनव 

सन्त्वात पूल्ण सम्बन्धः ¦ कदश्यः तदः वसन्ददरूपाः च्छः 

ताश्च; ऋत सत्य यज्ञे धा अथधेयान्त तदधः साहताया धृष्य 

नु > क 
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दीधैः | ऋतष्ठाः तुषु वसन्तादिषु तिष्ठन्ति तान् । स्थशाब्दस्य 
पुन राक्तः पादपूरण । ऋतच्च इतं पुनवचनमाद् सायम् । घतर्च्यु- 

तः रच्गुतिर क्षरण घतं ₹च्यतलन्त ता चुतदच्युतः चूतसखाच- 

ण्यः । मधुश्च्युतः मघु इच्योतन्ति ता मधुखाविण्यः। नामाति भ 
सिद्धौ । पिराजः विशेषेण राजन्ते दीप्यन्ते ता विराजः दङलोकम्प 

णाभिप्रायमेतत्। कामदुघाः यत्काम्यं तस्य दाग॒भ्न्यः पुरयच्यः दुह 

कव घञ्चति कप् । अक्षीयमाणः न क्षीयन्ते ताः क्षयरहिताः॥२॥ 

सखयद्रस्य त्वाक्कयाग्न् पारन्यघासासं । पादच्छा 

अस्मभ्यं ह्धिवो मव ।॥ ८ ॥ 

आग्रक्त्र सप्रामक्छग्भविकषाति अ्रसाभिः । तत्रदययगा- 

यन्या सथुद्रस्यत्वा । ह अम्य नचा समुद्रस्य स्द्मुन्दनस्य उ- 

दकस्य । अवकया पखि्ययामसि अवकया अवकाशेन परि- 
व्ययामः । स त्वं परिवीतः सन् पावक; पवयिता अस्मभ्यं 
[दत्रः शान्ता मव ॥ढ॥ 

का० (१८, २, १०) मण्डूकावकरावेतसशाखा वेणौ बाद्ध्वावकर्ष- 

ति मन्त्रकृष्टवत्समुद्रस्य त्वेति पत्यु चम् । सण्डूकरशेवरुवेतशतसरूशाखा 
वंशो बध्वा तं हस्तेनादायाग्निक्षेत्रं प्रत्युचं कषेति तनेत्य्थैः ॥ आ- 
द्याया दक्षिणश्रोणेरारभ्य दश्चिणांसंयावत् कषेति ॥ दे गायच्याव- 
ग्निदेवत्ये अन्त्यो दकः । हे अग्ने! समुदस्य सङन्दातें धिच क~ 
रोति समुद्रा जर तस्यावक्या शेचालिन त्वा त्वं पारज्ययामस्ति 
परितो वेष्यामः इदन्तो मसि उपारेभागे सवे दिकषीम इत्यथेः। 
स्वं चास्मभ्यं पाचकः शोधकः शिवः शान्तश्च मव ॥४॥ 

हिमस्य त्वा जराथुणाग्ने पारव्ययामास्षे | पावको 

अस्मभ्यम (योवा सव ॥ ५॥ 

| हिमस्य तवा। सवां हिमस्य जरायुणा । शीतस्य प्रश्षीतेन 
हे रे । परिव्ययामसि परिबेष्टयामः । स तं परिवीतः सन् 
पावकः अस्मभ्यं शिषो भव ॥९॥ | 
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दक्षिणश्नोण्याद्युत्तरश्रोण्यन्तं कर्षति । हिमस्य शत्यस्य डरायु- 
घदुत्प्तिस्थानीयेन दैवेन हे अग्ने {त्वा त्वां परिव्ययामद्ति सं- 
वरणे मैः त्वमस्मभ्यं पावकः पदवश्चत्युकूम् ॥ ५॥ 

उप उन्रन्वुद यतक्ऽवलर नटाष्वा | अश्न र्पत्तसः- 

चामं । सण्डूक तवर्ग समना यज्ञ पाचंक्- 
{ 

धणे !शिचं कषि ॥ ६ ॥ 
उपजञ्पन् । जगती वा निष्टुढ्वा । उपञ्यन् उपावतर ज्मन् 

उपज्पा परथिवी पृथिव्याम् उपावतर च वेतसे बेतसश्ाखायाम् 
मण्डूका च वेतसश्लाखास्तत्र बद्धा भवन्ति वश्च तदयं मन्त्रो 
ऽमिवदति नदीष्वा । आ उपसगऽध्य्थं ! अवतर च नदीषु । 
अधिरब्देनाच लक्षणया अवका उच्यन्ते ततपभवत्वात् । कसश्मा- 
त्वमेवमस्माभिः प्राथयसे इत्यत आई । हे अग्रे पित्तम् अपाम् 
अक्षि । यो यस्यावयवभूतो भवति न स तद्धिनस्ति तद्धर्भ 
च भवति । एवमपि संबोध्य अथेदार्न पण्डूकीमाह् । हे मण्डू 
कि ताभिरद्धिः सहिता आयाहि । यास्तापध्निः पित्तम् । याभि- 
वां सह त्वघुत्पन्ना । या च स्वमध्निः चान्त्य्थभितश्चेतश्च नी 
यसे! सा दमं नः अस्माकम् यद्ग चयनलक्षणम् पावक्रवणेम् 
अग्निवणेम् शिवं शान्तं कृधि ऊर ॥ ६ ॥ 

उन्तरश्रोणेखत्तरांसपयन्तं कषरति । जगती च्रिष्डुष् वा चतुश्च- 
त्वारिरशदश्चरत्वात् चिष्टुवेव नदीषु आ सा इसक्िति व्युहद्रयेन 
द्यना जगती मवति। हे अग्ने ¡ ज्मन् उमा पृथिवी सक्तम्या स 
ठ्मनि पृथिन्यासुपावतर आगच्छ । तथा वेतसे वञ्जुखुशाखाया- 
मुपावत्तर नदीषु आ आ उपसे अध्यथे नदीष्वधि अवकासु उपा- 
वतर नदीदाब्देन छक्षणयाकव्का उच्यन्ते तत्प्रसवत्वात् । मण्डूक्य- 
वका वेतसदाखाः कषणाथं वेणो चद्धाः सन्ति तदयं मन्बो वदति ! 
कस्मास्वेवमस्माभिः भ्रथ्येसे इत्यत आह हे अच्च } त्वमर्पां पित्तं 
तेजोऽसि यो यस्यावयवः स व न हिनस्ति तद्धमौ च भवति ! पव- 
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मधि सस्वोध्य मण्डूकीमाह हे मण्डूकि | मण्डूको येकस्तस्य सती 
मण्डूकी तत्लम्बुद्धौ हे मण्डूकि ! ताभिः पूर्वक्ाभिराद्धैः सदह 
आगहि आगच्छ शपि खोपे सरखपः | यासल्लामश्चिः पिन्वत यथ त्व- 
मुत्पन्ना या त्वमधः शान्त्यै इदस्वतो नीयसे सा त्वाधिमं यक्चम्- 
स्मा्िः क्रियमाणं चयनशृष्चणं पावकवणमद्िसमानतजसखं शिवं 
फ खब्रदत्वन दान्त च कराध इर ॥ 

सपािदं न्ययन खद्यद्रस्यं सिवेश्यमस् । अन्स्त 
अस्न्तपन्तु हतय॑; पाडको अस्मभ्य कियो स्वं ॥७ 

अपामेदब् । बृहती । अपाम् इदग्र | न्ययन नितराय- 
यनस् । यव्रहेतन्पण्डूका वेतससाखाक्षणस् सघुद्रस्य उदकनिषेः 
निवेशनम् निविशन्ते ऽस्मिन्निति निवे्नम् । यद एवम् अतो 
व्रवीमि अन्पान्पुरूषान् ते तव अस्मत्तः तपन्तु ददन्तु । हेतयः 
अघ्लाणि अ्चीषि। त्वं च पावकः पावयिताक्च नः अस्मभ्यं 
[सव भव || 

उप्तरंसादश्िणांसं कषति । आद्धैेयी वृहती । इषु लिव्याभि- 
स्थान मण्डूकयवकावेतसखृष्णं चा अपां न्यययम् निदसमीयते 
प्राप्यते येन तन्न्ययनम् उद्कषा्तिसाशवं यागद्धासं चापरः पाप्य- 
न्ते अपां बाहुद्यात्समुदस्य निवेशनं निविरान्त्यस्मिन्निप्ते नि- 
वेशनं गृहस्थानीयम् तद्वपटहे अथे! ते तव हेतयो ज्वाला अस्म 
तसकाश्ादन्यान् अस्मद्धिरोधिनः पुरुषान् तपन्तु ेश्षयन्तु अस्म. 
भ्यमस्मदथ पावकः शोधकः शिवः रान्तश्च सवः ॥ ७। 

अगन पावक गेचिषां सन्द्रयां दैव जिह्यं । आ 
देवाच् व॑श्चि यक्षिच।<८) 

अघने पावक । दरे गायज्यौ है अमरे पावक पाषयितः | से- 
चिषा रोचनेन ज्वारासमूहेन । आहवनीयात्पना स्थिता इति 
शेषः । मन्द्रया च । पदनीयया च हे देव जिहया दहोतृखवेनाव- 
स्थित इति शेषः । आदेवान्वक्षि यक्षि च दृबान् यक्षिच आ 
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ष ५ ७९ अह, क श्च {५ ९ 

हव देवान् यज चेति | दर घथरकारां हजश्च आहवनांयरूपेम 
4 0 १ ५, 

हिग्रहणञ्च अत एवं स्तूयते | ८ ॥ 
का०( १८, २, १९ ) पश्चदुच्छानि चाभ्यात्ममभ्ने पाचकयोतेषे- 

ति । पश्चदुच्छानि प्रान्तादारभ्याभ्यात्पमात्मसंरुखं सन्धिपयन्तं 
कथंति प्रत्युचस्चि इति दक्षिणं पक्चसखन इति पुच्छं पालकयेत्युत्तरं 
पक्चमित्यथेः ॥ अश्चेयी गायत्री यसया । हे अग्ने ! दे पावक 
रोधक {हे देव ! रोचिषा रोचनेन उवालाक्षसूहेनाहवनीयात्मना 
स्थिव इति शेषः । मन्द्रया सदनीयया जिहया दोतृवाच्र पेणावस्थि- 
त इति रेपः । देवानाव्चि आवह याक्चि यज्ञ च दवन्नेसधिकायै- 
हो त्रमाष्वनीयषूपेण इविप्रहणं चाच प्व स्तयते ! वहतेयंञश्च 
स्ोष्मभ्यमेकवचने रपि दुरे ठत्वगत्वादेके कते वक्षि यक्षीति 
रूप् ॥ ८ ॥ 

भ ५९/ 

ख यः पाशकः दडकोऽग्नं कां २॥ 
य् छवि दः | ९॥ 

[शरी & ५, 

सख र्नः एवर् । यस्त्वशुकाविकरः सनः अस्पाकह 
[क >; 4, च. 

पापक पावयितः । दीहिषः दीधिमन् हे अग्रे देवान् इह आव- 
# ६५ क, धस (क ॥ 

ह् | उपयङ्ञ यज्ञस्य समापन । ततारञ्चन्तर् हक नः ससध 
[जप ए, भ (न 

न्धि | देबान्प्रापयतिं सेषः ॥ ९ ॥ 

गायडयाग्नेयी सेधातिथिष्ट्ठा हे पावक्र ! पावितः ! हे दीदि- 
; ! दिदैषेति दीदिवाम् तत्सस्डुद्धौ हे दीदिवः! दीक्तिमन् । दिषु 
रडाषिषु ऊ्चुधत्ययः ष्टित्वं तुजादीनापेति अभ्याखदीषेः रोपीं 
यो्व॑सीति बखपः । हे अग्ने ! देवानिह नोऽस्माकं यज्ञे आवह आनय 

यज्ञमुप यक्ञसमीपे नोऽस्माकं हविश्च देवानावह् प्रापय ॥९॥ 

हा व॑ह । उपं १.९ 

(स ¢ 

र 

(4, 

या(दकथय! यरिवतयन्त्या कपा श्चाधम्युखड च उषसो 

म भानुना । तुदे् यादचेतद्यस्य द्रण थो चण 

न तद्बाणो अजरः ।॥ १० ॥ 
(क, 

पावकया । जगती ! पावकया पादयिन्या योऽपरः चित- 
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यन्त्या परिषटढकारिण्या कृपा समथा । पू सामथ्थं अस्य 
क्िपि तृतीया । क्षामन् पृथिव्याम् । क्षामेति पृथिवीनाम । ररे 
दीप्यते | उषसौ न भानुना । उषस इव ज्योतिषा । यश्च | तू- 
वैन्नयामन् । त्वरमाण इव॒ आधानकमेणि । यामरब्द; कमेव. 
चनः । एतशस्य आज्यस्य । नू. अनथकः । रणे रमणीये पदे । 
आधीयते । अध्वयुणा आहितश्च यः घृणेन । घृणिरिति दीधि- 
नाम न इत्यनयकः । तवृबाणः तृष्यम् पिपासुः पुणाहूतिं ¶- 
णाोहुत्त्या हितं तत्र समयन्ति । पीत्वा च अजरः सम्पाद्यते । 
तमवकरादिभिः ज्रमयाप इवि शषः ।॥ १० ॥ 

जगत्ती भरद्धष्जदषछठा । योऽग्निः क्चामन् क्षार्णि पृथिव्यां रुर- 
चे रोचते रोभते । कया कृपा षू सामथ्यं कल्पनं कृष् क्किप् त- 
या कर्पनया सामर्ध्यन दीप्त्या वा । क्चामेति पृथिवीनाम ( निघ> 
१२१; ६ ) | किम्भूतया कृपा पावकया पावयतीति पावका तया 
पावयेच्या चितयन्त्या चेतयन्त्या यद्ध चितं करोति चितयन्ती 
तया दढच्यकारिण्यः । रोचने दष्टान्तः उषसो न भानुना नदइवां 
थे यथा उषसः काराः भानुना स्वपरकारोन रोचन्ते ठद्धत् । किञ्च 
यश्चाचेः छणिः । धुणिरिति दीनाम् ( निघ० ९, १७, १९१) । सु 
पां सुलुगिति विभक्तेः रे-आदेश्चः घृणिना दीप्त्या आ समन्तात् चु 
निशितं खर्चे इत्यनुषङ्गः नकारश्चाथः । कि कुषन् पतश्स्य एती- 
त्ये तशः गमनङुशरस्यादवस्य यामन् यामनि नियामके रणे युद्धे 
तूचेन् तूच हिंसायां परबखानि हिंसन् न इवाथ शाश्रन् हिसन्निव 
रोचते यद्वा यामनहाब्दः क्मवाचकः चु अनथकम् यामानि कर्मणि 
तूचन्न त्वरमाण इव पतश्चस्याइवस्य रणे रमणीये पदे आहितोऽध्व- 
युणा । यथा ततृषाणः सृष्यतीत्ति तचषाणः जितृषा पिपासायामः 
वहं छन्दखीति ( पा० २, ४, ७द ) हादित्वाच्छानचि श्ट द्वित्वे 
पूणांहुति पिवास्ुः । अजरः जरारदितः। य ईदोऽचिस्तं कषाम 
दत्यथेः ॥ १० ॥ 

नमल दरस दोचिषे नम॑स्वे अस्त्र्चिषं। अ- ` 
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यस्त अस्मत्तंपन्तु देतय॑; पाचको अस्मभ्यं कलिवो- 
भव || ११ 

नमस्ते । चित्यारोहिणी । वृहत्यभेयी । नमः तव हरसे 
च | शोचिपे च । नमः ते अस्तु आर्धेषे च । हरतेदरः । शो- 
चतेः शेचिः । अर्योस्त इति व्याख्यातम् ॥ ११ ॥ 

क० ( १८ ३, ५ ) उभमयमादाय चित्यासेदणं नमस्त इति । हि. 
रण्यदाकख्सहितं स्र्स्थमल्यम् दधिमधुद्तकुशसुः एेयुता पा- 
जरा एतद्द्वयमाद्याध्वयुश्चत्यााश्मासदहयात ब्ह्मयजमा्या ठु जः 

ग्ेर्रक्चिणत उपविरात इत्यर्थः । आग्नेयी बृहती लोपभद्रारणठा । है 
अभ्रे! ते तव शोचिषे रोचनहेतवे तेजसे नमोऽस्तु । कीदशाय 
शोचिषे हरस हरति स्वैरस्ानितति हरः तस्मे हरतेरसुनप्रत्ययः। 
ते तव अधिषवे पएदार्थप्रकादाकाय तेजसे नमोऽस्तु । अन्यदुक्तम्।१९॥ 

नृषदे वेयु । अप्सुषटे वेट् । बर्हिषदे वेद् । वनसदे 

घट् । स्वाच॑दं वट् ॥ १२॥ 

स्वयमात्रण्णायां जहति पश्चमियज्ुभिरापरेयेः । चृषदे वेट् । 
नषु मनुष्येषु सीदतीति वषत् तस्म व्रषदे । वडिति परान वष- 

टकारः । अप्सु उदके सीदति अप्सुषत् तस्म अष्सुषदे । बरहि 

षदे । ओषधयो वै बाहः । वनसदे । वनं दक्तसतमूहः । स्ववि- 

दे । स्वःचब्दोऽव्ययम् इहादेत्यवचनः । विद्यतेरत्रं ग्रहण 
५९ 

सद्तिनाधक्तनकषत् । स्वर{दत्यं विद्यत यश्च तस्म 

स्वाददं 1 ९२॥ 

का० ( १८, २, ६ > स्वयमातृण्णायां पञ्चगृहीतं चदो+ते नायि- 

वद्धिरण्यादश्शनं च चृषदे देडिति ग्रतिमन्चम् । आसद्य स्वयमाचृण्णा- 

यां पञ्चग्रहीतं हेति पञ्चमन्बेः नाभिवादेति द्चिणासश्चरोणद्धयाः- 

तरांसमध्येषु तत्र हिरण्यं पद्यन्नित्यस्ति तद्र नेत्यथः ॥ पञ्चा 

ग्नेयएनि यजूषि देवी बृहती देव्यः पडङ्कयः अन्त्या दैवा बृहती ।च- 
$^ 

षु मसुष्येष्ु जटसाश्चरूषण ततष्ठतत चबतू प्राणस्तस्मे वेर् हविदं- 
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तम् वेदशब्दः स्वाहाकारा्थः । प्रत्यश्चं वै तद्यत् स्वाहाकारः परत्य 
क्ष सोत्तस्वदिवैदूकारेणेमां परोष्चं कै तच्द्धियूकार इत्ति (९, २, १,७) 
शरुनेः । तथा बरष्रदे वेडिति | प्राणो दै सषन्मचुष्या नरश्तद्योभ्य मलु- 
व्येषु प्राणोऽञ्चिस्तमेवत् प्रीणातीति (९, २, ९, ८ )॥ अष्टु उदकेषु 
ञ्ओ्यरूपेण खीद् वीत्यप्ुषह्त् । योऽपृस्वश्चिस्तमेवत् भाणातीति 
(८) श्चुतः ॥ विषे यज्ञे आहवनीयादिरूपेण सीदतीति वर्हिंष- 
द् बर्की तिष्ठतीति बा तस्मै वडस्ु। बर्हिषदे बेडिति 
य ओपधिष्वश्चिस्वयेत्तत् प्रीणातीति (< ) श्चुतेः ॥ घनं बश्वससू- 
हस्त दावाश्चिरूषेण सीदतीति वनस्तस्मै वेद् | वनसदे वेडिति 
यो दनस्पतिष्वश्चिस्तमे० ॥ स्वः स्वगं अआादित्षरूपेण विद्ते स्वर्वित् 
विद्यत्तिः सीदत्यथेः यद्धा स्वशदित्यं विन्दते स्वर्वित्तस्मै वषडस्तु॥९२॥ 

ये ठेवा देवानां यक्जिया याक्ञियाना र सवस्सरीण- 
| क क, ८ 9 

सुप यागसासखते । जद्ुदादा हविषो यज्ञे अस्मिन् स्वयं 
क न | ०, 1 
पिबन्तु यधुन। धुतस्य || १३॥ 

क म ४ (= ए - $ श्ठ, छ क) र 

दाषिमधुध्रतेनागिि भक्षति । द्वाभ्यां देवीर्य जगत्तीभ्या- 
म् ये देवाः पाणाः | देवानष्ु्छृष्टाः । यज्ञिया यज्ञियानाम् 

९ (9 (~. थुं (कात +, 
य्ह यात्नयानास् अतशयायस्पुनरवचनय् । सवत्सरामम्र् 

सवत्सरेण प्राप्यत ईति स्वत्सरीणा भागः । संवत्सरं हि 
भूत्वामनिधीयते ! उपभागपासते । उपासते भागम् । अहु 
तादः अन्ये देवा अग्निपाष्ठापाहुतिपदन्ति प्राणास्तु साक्षादन- 
मदन्ति । हविषः खमन यज्ञे अस्मिन्स्वयं पिबन्तु । मधुनो 
घृतस्य दधशवेति शेषः ॥ १६३ ॥ | 

का० ( १८, ३, ७ ) खमासिक्तान् करौः पोश्चति सपसिधित्क 
वाक्लिन चये देवा इति । पण्यां सिक्तान् दधिमशुष्तान् इः 
परिश्रेत्सष्ितं सपन्षुच्छसमश्च मध्ये बहिश्च भक्षति गृद्ध 

नेत्यथैः ॥ जगत्यौ पाणदेषव्ये । ते श्राणसरूपा देवा अस्मि 
नू यज्ञे चयनटश्चणे मधुनो छुतस्य अथोदेश्श्च हविषो मधु- 
ृतदधिरूपस्य हविषो मागं स्वयं पिबन्तु स्वाहाकारसमपेणे- 
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न विनां स्वयमेव स्वीङ्वन्त्वित्यथः । कीर्ते आहुतादः अद्ु- 
तमद्न्ति ते अह्कुताद्ः अन्ये देवा अद्धिष्ुलामाह्ुतिमदस्ति पाण्य 
स्तु छाक्षादन्नमद्न्ति अत एवाह्कुतादहः। तके खंवत्सरणं मान- 

मुपा्तते संवत्छसर्य निश्च: संत्छटीणः खंपरिदरकत् ख चेतिस 
पवाद्टत्स सश्च बां खमरत्यवः संवत्छरं हि अृत्वाद्धिश्चीयते इत्य- 
सिधायः । कौीटश्षाः यह्ियःनाः यङ्ञाहाण्णं दवान सध्ये यक्ष्यः य- 

क्षयोग्याः देवाः दीप्यम्नाः | द्विविधा देखाः हविधुज इन्द्रवदगा- 
दयः ररीरनि्वाहक्षाः व्रालापानादयश्च दीव्यन्तीत व्युत्पत्या उभ- 
येऽप्येते याक्ञेयाः तच्रन्द्राद्यो यज्ञ दुज्यत्वाद् यल्ञिखाः भ्राणाद्यस्तु 
यङ्घेन पूज्कस्वाद् यज्ञियाः ॥ १३ ॥ 

ये देवद देवेष्वधि देखत्वसाश्वन्ये क्रद्य॑जः दरप्नाये 
अस्थ | येभ्य न ने प्ते धाद क्िञ्खसनय ते दिक 

न पुंशिव्यः अधि श्छधुं ॥ १४॥ | 

ये देवा देवेषु अधि उपरि अधष्ठद्रखन । दृद देष 
भावम् उपायन् उषमक्तः । ये बह्मणः पुर एवारे अस्यये च 

(५ 

बरह्मणः अयमग्निब्रेह्य तस्यते पुर एतार इति श्रुतिः । मणा- 
हे पराणिनः पुर एतार् एव । येभ्यश्च न इते वियोगे } पवते 

वर्ते । धाम स्थानं जन्म षा | किञ्चन । न किश्चिदपीत्यभि- 
प्रायः य इत्यम्भूताः प्राणा देवाः क पुनस्त आसते) नते 
दिवः । युखोकस्याञ्रयणीयेषु प्रदे्ेषु । नच पृथिव्याः अश्र 
यणीयेषु भरदरेषुषरभ्यन्ते अषिस्सुषु स्तु पक्षरणे । पभरस्नाकीणि 

स्रोतांसि चक्षुरादीनि भाणायतनानि तेषूपरुभ्यन्ते । स टि तेपां 
विशिष्टः प्रदैः ॥ १४। 

ये देवाः प्राणा देषेष्विन्द्रादिषु आथिष्ठातत्वेन देवत्वमायन् घ्रा 
साः इन्द्वदीनामपि प्राणा दैवाः । य अस्य चह्मणः जीवस्य पुर्एता- 
रः परसेभ्रे यन्तीति पुरएतारः इण् गतावेत्यस्मात् प्ुल्दचावे- 
लि वृद्धश्रत्ययः । प्राणा हि प्राणिनां दुरसः अयमशिवद्ध वस्म स 

> 
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युरएतार इति (९५ २, १, १५ ) श्रुतेः । भरणैर्विना चीयमानोऽचचि- 
निर्वो न शक्यते । किन्तु येभ्य ऋते यान् प्राणाम् विना किञ्चन 
धाम क्रिमपि दारीरं न पवते पुड् गतो न चत । इत्थस्भूताये 
श्राणा देवास्ते पुनः कसते तत्राहनत इति ते प्राणरूपादेवान 

- दिवः षष्ठयौ स्तम्यथ दिवि स्वभे न खन्ति प्राथेव्याः पृष्येव्यां भू- 
माघपिनतेव। ते दिवि न पृथिव्यां यदेवं प्राणभरत्तस्मि्ते इति 
(९, २ १, १५ ) श्रुतेः । यद्वा दिवः प्रदेशेषु न प्राथव्याः प्रदेशेषु 
न । ति तहि स्वषु अधिस्वु प्रक्लरणे स्ुबन्ति क्षरन्ति स्नूनि खो- 
तांसि चश्चुरादीनि माणायतनानि तेषु अधिशधित्य वत्तैन्ते तेषूप 
रछभ्यन्ते तेषां स विशिष्टः प्रदेशः ॥ ९८६ ॥ 

प्राणदा अपानदा व्यानद्ा व॑चदा वरिवोदाः | 
अन्यास्तें अस्मत्तपन्त हेतयः पाठको अस्सभ्य छवा 
वव ॥ १५! 

अवरोहति । भाणदाः असनेयी बृहती प्रवा । यस्त्वं पा- 
णदाः अपानदाः व्यानदा | वचौदाः अन्नस्य दातासि वरि- 
बोदाः । वरिवो धनन्तस्य दातासि । तलां बत्रीपि अन्यांस्ते 
अस्मदिति व्याख्यातम् ५ १५ ॥ 
 का० (१८, ३, ८ ) प्राणदा इत्यवरोहति । प्रोक्षणानन्तस्म्चे- 

रवतरनतात्थथः जश्रदवत्या बृहता पाङ्कवा अशअरदश्चरल्राद् (त. 

कल्पः! हं अद्य । त तव इत्य ज्वाखा अस्मपदन्यान्ं तपन्तुत्व चा- 

स्माक् षातक्घ रवश्च भद् । कटरास्त्व पाणदाः प्राणान् यज्ञमा 

नाय ददातीति पाणदाः अपानं ददातीत्यपानदाः व्यानं सवरासै- 
रसश्चारवायुं ददातीति व्यानदाः वच बलं ददातीति वचौदाः व 
रिवो धन ददातीति वरिवोदाः ॥ १५॥ 

अग्रिक्तिगमेनं शोचिषा यासदिद्वं न्यचिणन् | 
आभ्रेनां वनते रयिम् ॥ १६॥ 

पश्चगदीतं जुहोति । अग्निस्तिग्मेन । आग्नेयी मायनरी 
क $ [क् [न ¢ ७५, + 

अश्भिः तिग्मेन तिग्मन्तेजतेरत्सादफभणः । उत्साहवता शोचिषा 
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दीप्त्या यात् ! यस्त उयक्षवे । उपक्षवति । विष्वं सर्वन्यतिः 
णं नेतरामत्रेणमत्तारं खदकम् उपुद्रवकारिणमर् । अ्धिव 
नः अस्मभ्यं वनते वनातिदानार्थः ¦ ददाति रयिं धनम् ॥१६॥ 

[ (क कत 

का० (१८, २, १२) पञ्चग्रहीतं जहोत्यभ्चिर्तिगमनेत्युचा। शाटा- 

यामागत्य पञ्चगृहीतमाज्यं शाटाद्वा्ऽघ्नं जुह्योति ॥ आद्चेयी गायत्री 
भर्द्राजदष्टा । अचः घिदवं स्वमरणं रश्चसं नियासत् नितसं क्षीणं 
करोतु यस उपक्षयेलेट् इतश्च खछोपः परस्मैपदेष्विति इकारलोपः 
अत्रमदनं मन्षणमस्यास्तीत्यजो सश्चरूस्तम् ¦ केन तिग्मेन श्रो. 
चिषा तीक्ष्णेन तेजसा तिग्मं तेजतेदत्साहकर्मण इति { निरु० ९०, 
६) यास्कः । किञ्च अश्चिनाऽस्मभ्यं र्थे धनं बनते ददातु वनति- 
द्नार्थः ॥ १६॥ 

दमा विद्वा वनानि जुहदटाष्वि दाना न्यसींदत् 
पितानः) स गहि व्रविणिच्छमानः परथस्च्छद्- 

(द् प 

वम २।॥ जआविवेरा ॥ १७ ॥ 

पोडशग्रतऽजुदहोति ! य इमा विश्वा । पञ्दशभिरदशवकष- 
मंणीभिद्धिष्टुबिमिः । कस्पान्तरीणं यजमानं ज्ञानकमसददयका- 
रिणं विष्वकमेभावमात्मसेनोपासकं तद्पास्रकसेनेवापक्षपि- 
तक्रस्पषं करपादावभिव्यज्यमानं धमेज्ञानवैराग्येद्वयेयुक्तं सुष्- 
भरतिबुद्धन्पायेनापरोक्षज्ञानमात्पसेनापगतः पजादजदाणगभ्पिः 
परयन्ना चष्टे य इमा विश्वा युषनानि जहदिति | य इमानि वि- 
वानि भुवनानि भूतजातानि । आत्मनि जुह्व् आत्मत्वेन ष- 
व्यन् । ऋषिः सा्षात्छरुष्धर्पा होता आहाता देवानां कल्पादौ 
न्यसीदत् निषण्णः ! पिता पाता नः अस्पसमृतीनाम्र् | उ एव 
ऋषिभेतुष्यादि भावमुपगतः सन् । यन्ञसंबन्धिन्या आरिषा द्रवि- 
णं यज्ञफटम् इच्छमानः । पथमच्छत् प्रथमच्छादकः प्रथमो 
मूवैक्षसीरग्राहदी अवरान् द्विपद चतुष्पदस्थावरादीन् । आविवेश 
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आविष्ठो विपरिणापतः | १७ ॥ 

का ( ६८) २० १२ ) षोडशण्रद्धताधेमयुवाकरोषेण । पञ्चगरही- 
तह्योमानन्तरं षोडशगद्ीतमानज्यं जहां छन्वा तस्याध्रैमयुवाकश्ेषेण 
ङाखाद्धायें एव जुति ॥} अयुवाकरोषश्च य इमा चिच्वेत्यारभ्य वि- 
हव्यो यथासखदित्थन्तोऽष्टऽच इत्यथैः । युचनपुत्रविश्वकमेदृष्ठाः 
कमैदेवत्याः षोडश तिष्टुभः । प्रजाः संदरस्तं शृजन्तं विश्वकमोणं 
पद्यन्यृषिः कथयति । यो विश्वकमा इमा इमामि विश्वा विद्वा 
नि सबोणि सुवनानि भूतजातानि जहत् संहरन् सन्. न्य- 
सीदत् निषण्णः स्वयं स्थितवान् । कीददाः षिः अतीद्दियद्रष्टा स- 
वङ्गः । होता संहाररूपस्य होमस्य कत्ता । नोऽस्माक पाणिनां पि. 
ता जनकः प्रख्यकाटे स्वलोकान् संहृत्य यः परमेश्वरः स्वयमे- 
फ़ एवास्ीदित्यथेः ) तथा चोपनिषद्ः । आत्मायवा इदमक एवाग्र 
आसीन्नान्यत् किञ्चन मिषत् खदेव सौस्येदमय्र आसीदेकमेवादि 
तीयभित्याद्याः । ख दाद्लः परमेश्वरः आद्िषाभिखष्विण बहु 
स्यां परजयेयत्येवरूपेण पूनः सिखश्चारूपेण दवणमिच्छमानः जय~ ` 
द्रपं धनमपेश्चमाणः अवरानधयिव्यक्तोपाघाीनातिवेश वरूपग परवि- 
षः । कीदशः अभथमच्छत् परथममेकमद्धितीयं स्वरूपं छदयतीति 
प्रथमच्छत् छद्यतेः क्िपि हस्वः उन्छषठं रूपाटग्वय् खन् प्रवि- 
घ्रः । इच्छमान इतोषेयत्मनपदमाषप्र सोऽकामयत वहः स्यां भ्रजा- 
येय स तपोऽतप्यत स तप श्तप्त्वा इदरसर्वमरटजत यदिदं किञ्च 
तत खषा तदेवानु्राविरादित्यादश्ुतेः ॥ १७॥ 

कि स्विदासीदथिषछानमारस्मणं कतमत् स्वि 
कथासीत् । यतो भूं जनयन् विद्वकछयःं विद्यामौ 
न्म दहिना.विद्वचक्ताः ।॥ १८ ॥ 

एवं विश्ैकमा दरेतुक्ता अथेदानीं यथा जगत्छजति त 
स्मरष्नपमतिप्ररनाभ्यामाह । किष्छस्कत् । स्वित् वितके किं पुन- 
 रासीदघिष्ठानम् । अधितिष्ठन्त्यस्मित्नित्यधिष्नमधिकरणं विः 
दवकर्मणो व्यावाप्रथिव्यौ खनतः अधिष्ठानरहिता इदानीन्त- 
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नाः कतरा न क्िदहपि इवःमा हर्यन्तं | आरम्भण कत 

मर्स्वित् आरम्भे अस्मात् 1 दत्यारम्भणं प्रकृतिद्रव्यम् गर् 
दव्यमिव धदीनां कथमाप्तीत् । कथासीत् कथशरूता च तत्र 
क्रिया आसीत् । चक्रपरुठसशिखाटिमिहिं घयदग्रोनिष्पद्न्ते । 
यत्ता भूर्म जनयन्पिहवक्रमां यतो यदेस्यथः । यक्ना भूमि द्याञ्च 
जनयन् दवरवक्मा वद्यपिणातू अणातू । सुन् अच्छिाद्- 

ने । आच्छादितवान् । चां पृथिवींचेत्यध्याहारः | महिना मह 
० ५ [9२ ५ ९५ 

भ्ग्येन देह्वर्येण । दिश्ववक्षाः सवैतोदशेनः अतीतानागतवते- 
भानकारानां युगपलूङ्ञाता ॥ १८ ॥ 

 अथेदवसे यथा जगत्घुजति दत्पररनत्तराभ्यामाइ । सोके हि 
घटादि चिकीवुः इखालो दहादिकं स्थानमधिष्ठाय सद्रपेणारः 
स्मकद्रव्येण च चखक्राटपकस्णैधसादि निष्पादयति ईद्वरस्य तद्ा- 
क्षिप्यते ¦ स्विदेप्ति वितके चावाभूमी सृजतो विश्वकमणोऽधि- 
छठानं किमासीत् अधितिष्ठत्यस्मिन्नित्यधिष्ठानं निवासस्थानम् अ- 
दधतना निरधिष्ठानाः किमपिन कुवन्ति । स्विदिति वितर्के आर- 
म्भणं कतमत् किमासीत् आरभ्यतेऽनेनेत्यारम्भणश्भुपादानकारणं 
सदिव घटान्राय् | कथा क्रिया च किश्थकरारसीत् निमितच्तक्रारण- 
मपि केमासीदित्यथेः। थादहेतो च छन्दसीति छ्िमः थाप्रत्ययः द्- 
ण्डचक्रसडिटसू्रादिभिषेरादयो. निष्पाद्यन्ते तवस्थानीय किमासी- 
त् । यतो यस्मिन् कारे द्वकममे भूर्म द्यां स्वगं च जनयन् सन् 
मर्हिना महिषा स्वखाम््येन च ओर्णोत् खष्टे द्यावापृथिवी आ- 
खादितवान् ऊणुञ् आच्छादने कङ् उपसगंब्यवधानमाषंम् व्यव- . 
हिताश्चोति वनात् । कीदशः चिस्वं च्चः विष्वं चष्टसवि- 
भ्वचक्षाः स्ष्टष्ठा अ्तीतानागतवतेमानकाखानां युगपद्वष्प अन- 
न्यदशाक्तिरित्यथः ॥ १८ 

जिदर्बततखक्चुलत जिदवतों सुखो विदवतों वाहुट्ल 
जिडवतस्पात् । खं बाहुभ्यां घसति सं वतत्रेयालाभूर्म 
जनयन् देव एकः | १९ ॥ 



८६० पन््रभाष्य-वेददीपसहिता शुद्कयङ्जःसहिता। 

अ्रोत्तरं ददाति । विशवतशक्चुः सबेतःचष्चुः उत विख- 
तो्ुखः । अपिच सर्वतोश्चलः विदवतोकाहुः । उत विरवतस्पात् 
अपिच सर्वतस्पादः । सन्धमति बाहुभ्याम् धमतिगेत्यथेः । 
संगमयति बाहुभ्यां संगच्छते का । सपततरैः. संगच्छते पद्धिः । 
एेषवयेयोगाद्रहवोऽपि पादाः सस्भवन्ति । द्यावाभूमी जनयन्दे- 
षः एकः । अद्ेतायः ॥ १९ ॥ 

उत्तरमाह । पकोऽसहायो देवः विश्वकमी चावाभूमी जनयन् 
सन् वाभ्यां बाहुस्थानीयाभ्यः धमौध्मौभ्यां सन्धमति धमतिगं- 
व्यर्थैः क्षङ्गच्छते संयोगं धाप्रोति पतत्रैः पतनरीकेः अनित्यैः पञ्च- 
भूतैश्च सङ्गच्छते घमोधमेरूवेरनिमित्तेः पञ्चभूतरूपैरपादानैश्य साध- 
नान्तरं विनैव सर्वं सजतीत्यथैः यद्धा धमौधमौभ्यां भूतैश्च सन्धम- 
ति सङ्गमयति जीवान् णिजन्तत्वं ज्ञेयम् । कीदशः विश्वतश्चक्षुः वि 
इषतः स्चतश्च्तषि यस्य सः । चिश्वतोमरुखः विश्वतो सुखानि य- 
स्य । विद््वतोबाहुः विष््वतो बाहवो सुजा यस्य ॥ उतापिचवि 
देवतः पाद् यस्य सः पादस्य रोपोश्हस्त्यादिभ्य इति ( पा० ५, ४, 

१३८ ) पाद स्यान्त्वलोपः । परमेहवरस्य सवप्राण्यात्मकत्वाद्यस्य 
यस्य प्राणिनो ये चक्चुरादयस्ते त दुपधकस्य परमेश्वरस्येति स- 
वेत्र चक्युरादयः सम्पद्यन्त इत्यथः ॥.१९ ॥ | 

कि स्विदन्करउख वृक्ष आस यतो दयाचौपू- 
शिवी नेष्टतक्षुः । मनीषिणो मनसप्च्छतेद् तययद- 
ध्यतिष्टरद् सुवनानि छारयंच् ॥ २०॥ 

1क१स्वत् । जयमाप सन्तः परन्नर्ूपण [क पुनस्तद्रन क- 

श्च सक्ष आस्त अभूत् । यतो द्यावा परथिवी निस्ततक्चुः तक्ष 
तः कर्{तक्मा वबहुवचनस्पूजा्न्र् यस्पद् इष्षट्य्ा च 

ए[थवश्चि नष्डरष्य च्कार् । याद ह वन डक्षाक भवत् तदा 

एवमप्यारङ्कत । तक्नाणो हि रक्षाचमतादीन् निष्कषेयन्ति अ- 
¢. ^ _ ५ [> (क) 

यन्त्वारमारम्भम उणनाायकारत्यामप्रयः | वस्प्त् इव: 



सखपदश्चो ऽध्यायः । १७ । कण्डिका. । २१। ८६१ 

तीयं पररनङ्योति । है मनीतरिणो मेधाविनः मनसा पयीलोच्य 
पृच्छत । इत् उ तत् एतदपीति पद््रयस्याथः । यदत्र यथर्थः | 
यदि अध्यतिष्ठत् यत् युवनानि भूतजातानि सह यवाप्रथिषी- 
भ्यां धारयन् उपरष्ादास्ते ॥ २०॥ 

पुनरपि प्रदेनः । स्विदिति वितके तद्वनं किमास्र बभूव उ अपि 
च सच्रक्षः कः आस यतो वनाद् बुक्लाच विर्वकमा दयावा पृथिवी 
निष्तश्चुः निस्ततक्च निस्तक्ष्यालद्कुःतवान् वचनव्यत्ययः न हि ता- 
दश वन बक्षो वा सम्भवति) खाक हि गरदादेनिमाणमिच्छन् क- 
[स्म सनद्वनं क्विद् ब्रुक्च छत्व तक्चषणादना स्तस्मादक करा- 

ति इह तन्चास्तीत्यथैः। किञ्चदहे मनीषिणः । विद्वांसः! मनसा प- 
याखोच्य तत् इत् उ तदपि थूयं पृच्छत तच्किम् सवनानि धारयन् 
सन् विद्वकमां यद्भ्यतिश्ठत् यत् स्थानमधिष्ठितवान् तदपि पृच्छ. 
त । कुम्भकारयादेगेहाषदिकमधिषठाय घटादि करोति तदधिष्ठानम- 
प पृच्छत ऊणनामवदयमात्मास्स्सण इत मावः ॥ २४॥ 

याते घामानि परमाणि यावमा या मध्यमा वि 
इवकमन्वुतेमा । शिकला सखिभ्यो हविषि स्वधावः 
स्वयं य॑जस्व तन्डं घ्रघानः ॥ २९॥। 

याते यानिते तव धामानि । स्थानानि परमाणि उत्छृ- 
छ्टानि । यावमा यानि चावपानि कनीयसि) या मध्यमा। 
यानि च मध्यमानि | हे विश्वकभन् । उतेमा । अपि च इमा- 
नि यानि प्रत्यक्ष उपछभ्यन्ते । तेभ्यो द्रव्यञ्चुपादाय रिक्षा 
सखिभ्यो देहि । समनख्यानेभ्यो यजमानेभ्यः । हविषि अ- 
भ्युद्यति हे स्वधावः अन्नवन् क उपकार इति चत् । नोत्सहे 
वक्तुमहं त्वां यज इति। कों हि नाम मनुष्यस्त्वं यष्टु सम 
ऽत एवं बर्षीमि । स्वयं यज स्वतन्व शरोर वा हइषानः 
£ 

द्वयभानः ॥ २९१॥ 
हे विद्वकर्मन् ! हे स्वधावः ! स्वधान्नमस्यास्तीति स्वधावान् 



दर मन्त्र भाष्य-वेददीपसहिता शुद्धयजःसदहिता | 

तत्सम्बुदधौ है स्वधावः! सहुवस्ये ङ सम्बुद्धौ छन्दसीति (<८.३,९) खः 
हे हधेखक्षणाद्ववन् । ते तव यानि पस्मगणि उन्कृष्टानि यामानि या यानि 
अवमा अवमानि कन्तीयौस सानि उतापि च यानि मष्यसा धा 
मानि इमानि इमा इमानि पूरसि चिविधानि धाम्मनि सखिभ्यो 
यजयानेभ्यः शिश देहे छ्यखाऽतास्तिङ इति संषितायां शिक्चपदस्य 
दीधः । क उपकार दति चल् हविषि यजमानसखम्बान्धन्युपर्थिते 
सति तन्वं स्वरारीरं ब्रधानः वधेंयन् सन् स्वयं यजस्व | वयं यज्ञाम 
इति कथं वक्तुं शाक्ष्यं मयुष्यः कस्त्वां यष्टु समर्थोऽवत एवं ब्र 
वीम स्वयं यज्ञस्व । वध्चतः दानाच व्यत्ययेन शपो दुक चुधानः । 
तन्वमिन्यत्र वा छन्दसीति पू्वंरूपामवे यणादेशः ॥ २१॥ 

` विरशकसेच् दविष्ठ वाश्चधानः स्वयं यजस्व पृथि- 
 दीश्चत यास् । खुद्छन्त्वन्ये अभितः सपल्लां इहास्माकं 
मघवा सूररस्तु॥२९॥ 

पिर्वकर्मन् हे विश्वकर्मन् मदीयेन हविषा बाष्रषानः वदध 
यभानः उषसंजातहषः सन् मदीये यज्ञे । स्वयमेव यजस्व स- 
दनुग्रहाय परथिवीम् । प्रथिव्याश्रया{णि भूतानि । उत दयाम् । 
अपिच दुखोकाश्रयाणि भूतानि रिश्च । खल्यसाद्ादिनास्माकं 
धन्त । मोदश्चपगच्छन्तु । अन्ये अभिताः अवस्थिताः सन्तः 
सपन्नाः परिपन्थिनः किञ्च त्वटधरसादादेव इह अस्माकं मथवा 
मघवानिन्द्रः सरिः पण्डितः अस्तु । अत्मज्ञानोपदेककः ॥ २२ ॥ 

दे विर्वकमेन् ! इविषा मदत्तेन वाद्धानः वधमानो जातहकषः 
सन् समर यक्षे पृथिवीं पृष्ित्याधितानि भुतानि उतापिचदयांछरखे 
 काथितानि भूतानि स्वय यजस्व मद्युश्रहाय । किञ्चि त्वत्परसाद्ाद्- 
न्येऽभितः स्थिताः सखपलाः शच्रवो अदन्तु मोहं पाप्युवन्तु किञ्च इद 
यज्ञे पवा इन्दो ऽस्माकं सूरिः पण्डित आव्मक्ञानोपदेशको.ऽस्तु ॥२२॥ 

1 

चाचस्पात वचिर्वकमाणद्भूतय मज्ज चाज स्या 



से साधुकंमा ॥ २३॥ 
विदशधकर्मन् द्विषा वध॑नेन च्ानारमिन््रमक्रणो- 

रवध्यम् । तस्मै विदाः स्यनमन्तपूर्योरयदग्रःिहय्यो 
यथास॑त् ॥ २२४॥ 

वाचस्पतिं व्याख्यातम् | २६। 

विदवकमेन्दविदेस्यपि व्याख्याहय् ॥ २४॥ 
दे ऋचौ व्याख्याते ( ८ अध्याऽ ४५, ४६ क०)॥२२॥ २४॥ 

चष्चुवः पिता मनया हि धीरे घतश्चने जअजन्न्ञ्च- 
माने । यदेदन्ता अद॑दहन्त पूर अददेद् वयावट्रैवी 
अप्रधेलास् ॥ २५ ॥ 

चक्षषः पिता । अचर द्वितीयोऽपेचैः पथमे व्वास्यायते | 
यच्छब्दयोगात् । यद्ा इत् । इच्छब्द् एवार्थे । यदेव अन्ता 
अन्तानिति द्वितीया । चावाष्रयिन्योः । अद्न्त । ईंहदैरेतद्रू- 
पम् । दटीकृतन्वतः । के । ये पूर्वं ऋश्यः वसिष्पभ्रतयः 
आत् । अथेत्यथः 1 अथानन्तरम् चावाप्रधिव्यो अप्रथेताम् 
यावाप्रयिव्यो अभूताम् तततोऽनन्तरम्। चश्ुषः पिता। चक्षु नोभ 
ऋषिः । तस्य पिता भाणः प्रजया स्तूयते । मनसा हि धीरः 
मनसा च धामान् घृततपेने अजनत् ¦ धतप्ुदकम् एने चवा 
पृथिव्यो भति । अजनत् जमद लुग्रहाय । नश्नमाने नपमाने 
च । विष्कम्भयान्निति शेषः ॥ २५ ॥ 

का० ( ९८ ४, १३ ) चश्ुषः पितेत्यपस्सद्ुवाकेन । अशचन 
षोडदाग्ृह्यतस्यापरमर्थं जुहोतीत्यथैः॥ यदा इत् यदैव पूरव व~ 
सिष्ठादयो मुनयः अन्ताः विभक्तिव्यत्यय; अन्ताम् द्यावाभूम्योरन्त- 
प्रदे दानद डृहस्त इदीकृतवन्तः ईहते कूपम् । इव् आदत् अनन्तर्याच् 



८६४ मन्त्रभाष्य-वददी पसदहिता शुङ्खयज्ञुःसंहिता । 

इदेवार्थं अनन्तरमेव दयावाभूमिदाव्यनिर्तरमेव द्यावाषथिवी दया- 
चापृथिन्यौ अप्रथतां पृथू अश्रूताम् । तदा दयावापूथिवीप्रथनानन्तरं 
चश्चुषः पिता चक्षुरदीच्द्रिया्णां पाठको विद्वकमो मनसा धीरः 
खन् हि निथितमेने एते यावाप्रथिव्यौ प्रति घुतमुदकमजनदजन- 
यत् ऊन्दस्युभयथेति आधधातुकत्वाच्छपि णिचो लोपः रोद- 
स्योदाव्य इष्टि कुरुत इत्यथः । कि कुवन् नस्नमाने नममने या- 
चापृथिव्यौ स्तम्भयान्नेति दाषः जगदयुश्रहाय रोदसी स्तम्मयन्नि- 
त्यथः । नमतेः शानचि जुमागमन्छास्दसः ॥ २५॥ 

विदवकंश्ा विमना आद्धिहणया धाता विधाता 
परमोत संदर् । तेषानिष्टानि सथिषाथद्न्ति यत्रा 
सष्ठ ऊषीन् पर एकमाहुः ॥ २६ ॥ 

विश्वकमो विमनाः । विग्वभूतमनाः आतर् विहाय । अपि- 
च हान् व्यापकः । धाता धारयिता । विघाता षिदधाति क- 
मोणि परमोतसंदङ् । परमश्च सन्द्र्टा भूतानाम् तेषामिष्टानि 
हविषामदन्ति । येषां भूतानां षिश्वकमो द्रष्टा तेषां भूतानां म- 
ध्ये यानि दृष्टानि अभिमतानि दमदानदयादिभियुक्तानि । ता- 
नि इसा अन्नेन आहुतिरसभूतेन संमोदन्ते । सवेदरनद्रवियुक्ता- 
नि भूतानि संमोदन्ते | यत्र यस्मिन्पदे सप्तषीन् विश्वक- 
मेणः प्राणभूतान् वसिष्ठभरतीन् । परः परेण विरवकमेणा 
एकमाहुः एक भवति स हे साध्यानां रोकः तेऽपि विश्वक्रमे- 
त्व प्रार्थयन्त | २६॥ 

यत्र यस्मिन् रोके सप्तच्छषीम् सप्त च ते ऋषयश्च सक्तरषयः 
ऋत्यक इति सन्ध्यभावः । तान् परः विभक्तेः सुः परेण विद्वकमे- 
णा सह एकमाहुः एकीसूतान् बुधा बद्न्ति | यञ्च लोके सक्षषयो 
विद्वकर्मेणा खंहेकत्वं भराप्ताः तत्र लोके तेषां पुंसामिष्ठानि अभिल- 

 षितानि वस्तूनि इषा अन्नेन आहुतिरसभूतेन खह सम्मदन्ति स- 
क म्मोदन्ते सम्यक् मोदयुक्तानि पुष्टानि मनन्ति ते विदवकमेरोके 
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शटमोगान् प्राप्वुवन्तीत्यथः । तेषाँ केषां विश्वकर्मां येषां संक 
सम्यक परयतीति सरक्त सस्यर्द्श्ा विभ्वकमद्ाः छुखिनो 
भवस्त्वित्यथेः । कीरो विश्वकमा विमनाः विषं मना यस्य 
स तथा विभ्रूतमनाः सर्वकरथज्ञ इव्यथः । आत् अपि च विहायाः 
नभोवच्यापकः यद्धा 'विरोषण जक्टाति त्यजति विहायाः सही ¦ 
धावा धारयिता पोष स्थिविक्खो । विधाता उत्पादकः । उत 
अपि परमः सभ्य उत्कृष्टः विभकेराक्ारः । पवंविधो विद्व 
येषां इष्टा ते सरुच्यन्ते भक्तानेव पयति तस्नाद्न्तिः कारथैत्यथः ॥२६॥ 

योनः पिला जरि यो चिता धाना केदं 
खननानि विदा । यो देवानां नारका एकं एव तष 
सभ्थद्न खना यन्त्यन्या ॥ २७॥ 

योनः ¦ योऽस्माक पिता पात जनिता जनयित 1 
यश्च विधाता व्रिधारणसेतुः । यथ धामानि स्थानानि वेद 
जातानि वनानि भूतजातानि विश्वा विर्वानि यश्च देवानां 

® (क म [कक ५ क 

मूपधा नामान दधात छरा नाम च वर्तव दरव यश्च 
~ ® क ^ $ । ४ | 

एक इव अटूतायः । त [चस्वकमाष सस्मरनानदुच् सवमा 

` भरूतजातानि । आयन्ति आगच्छन्ति अन्या अन्यानि च स एव- 
स्वापाधकररषु नयुङ्त्यासपायः ॥ ७ ॥ 

यो विर्वकमो नोऽस्माकं पिता पाकः अनिता जायता इ~ 
 त्पादकः जनिता मन्त इति निपावः) यो विधाता विशेषण घास्कः 
सतुः यश्च विद्वा चिद्वानि सकाणि धामानि स्थानानि अुदनः- 
नि भमूतज्ातानि च वेद् जासाति । यश्च पकोऽद्धितीय एद सम् दै 
चानां बहून्य नामधाः नापानि दधाति करठीति नामधाः नास 
पिवेच करोते । तस्मादन्या अन्यानि सुचना ुवनानि श्युतजात- 
नि सस्प्रदनं सम्यक् भरन्नो यस्यां कियायां यथा चथा तं लिश्व- 
कमाण यान्त गच्छन्ति प्ररख्यकाले एकत्वं प्रषप्युवन्ति ! यद्वा 
सम्भरन्न सम्यक् पष्ट स्वाधिकारपदनं कच्च युवनाघ्ने यं यन्ति 
श्न एच स्वाधकारेषु नियुङ इति मावः ॥ २७ ॥ 

९०९. 
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तर आथंजम्त द्रविण समस्या ऋषयः पूर्वं जरि- 
क क 

तारो न भरना । असूत खत्तं रजसि निषत्ते य भूतां 
समङ्ण्वन्निमानि ॥ २८ ॥ 

त आयजन्त । अत्र द्वितीयोऽधचेः प्रथमे व्याख्यायते य- 
ष्डद्वयोगात् । असूर्ते असुसमीसिते । अघः सप्तदशषकणिङ्गयु 

त्ा(वात्पानः दूत उष्ड् समारत । रजस्यन्तारक्षरक्र । न- 

पत्ते [नगेत्त्ताक वराछम्बर्नं । सपत्तादुत्तप्रतूतद्तत्याद्ना 

{सपात्नम् । यत्र स्थताः सन्तः च यूता समदृण्वन् छतव्- 

त्तः इमान तं आयजन्त यजात्दनयः । आभद्रुख्यन् दत. 

वन्तो द्रविणं धनय्ुदकटक्षणं जीवनाय । समस्मे । सगत्य 
अमे भूतग्रामाय । ऋषयः पूरवे वसिष्ठमभूतयः जरितारः 

स्तोतारः; । न भूना नात्यन्तं बहुपुक्वा कामवपित्वेनेत्यथः ये 

वसिष्ठदयो भुतानि जन्ति त एवोदकद नेन ज॑।वन्तीति स- 

म्ररतायः । २८ ॥ 

ते पूर्वै ऋषयो विश्व कमंद्ृष्टा वसिष्ठा्या अस्मे भतन्रामाय 
द्रविणं धनं जररक्चषणं समायजन्त सम्यक् आभिमुख्येन ददुः द्रवि- 
णं भोगज्ञातं वा । यजतिदनिथैः । कथं ददुः न भूना न भूम्ना 
न बाहुल्येन मटोपद्च्छान्दसः किन्तुं युक्तया कामिवर्षित्वेनेत्य 
थः । कीटाः जरितारः स्तोतारः ।ते के ये ऋषय इमानि भूता- 
नि समकृण्वन् स्वादेः करोतेखंडः ये वसिष्ठादयो तानि सजन्ति 
त पव उदकद्ानेन जीवयन्तीत्यथेः । कीराः असूतं असुभिः स. 
प्षदश.वयवै्िङ्गश्रीरेसरिता असृत्तौः असुपूतेस्य इर गतावित्य 
स्य छन्दस इडभावो निष्ठायाम् दकारस्य पूवैसवगेकीधेः जस 
पकारः! तथा रजसि अन्तष्रिक्चखोके निषत्ते निषत्ताः निषण। 
स्थिताः जस एकारः । खोका रजांस्युच्यन्त इति ( नि ४, १९ ) 
यास्कः । कीटशे रजसि सूतं खुष्डु इस्ति भ्ररिते विस्तीणं सुपू 
शस्य ईरघातोर्निष्ठायां पृवेवव् । नसत्तनिषत्तेत्यादिना ( पा० ८ 
२, ६१ ) निपातः ॥ २८ ॥ 

कले 
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१ ८५ ७ क ७५ ॥ ४५ 

परो दिवा पर णना परथिवयाः परो देवेभिरसुरेरये- 
दस्ति क स्विद्धभे पशम दध्र अपो यत्रं देकाः सम 
परथन्त पूतं ॥ २९॥ 

परो दिवा । पर्नधतिप्र्नरूपा मन्ताः । परब्रह्मविषयोञ्तर 
पनः विभक्तिव्यस्ययवहखे मन्त्रः । परः शशष्पः दिवा 
दिवः पर्थ एना अस्या परथिव्याः ) परथ देवेभ्य परथ अभ्रु 
रेभ्यः यदस्ति । यच्च सदाकालमसति तत्परं बह्येति शेष; । क- 
स्वित् सिच्छद्रो वितङ्गे । कं पुनमेरभं दधे धारितवत्य आ- 
पः । यत्र गर्भे देवाः संगताः भरजापतिना अपदयन्त इष्टवन्तो 
जगदिदम् पत्रं प्रथमजाः । तदुक्तम् अपोह वा इदमप्रे सछि- 
ठछप्रवासटपादना ॥ २९ ॥ 

प्रशरोत्तररूपा सन्ताः । बह्यविषयप्रनः । विमक्तिष्यत्ययवाडुल्य- 
मत्रमन्त्े । यत् अस्ति हृदीति शः यदीदवरतस्वं हत् पुण्डरीके 
असिति तत् दिवा परः द्युखोकादपि दूरे तिष्ठति दिवो दुक्षयत्वात् । 
परस्शब्दः सान्तो दूरवाची । पना पृथिव्या अस्याः पृथिव्याः प- 

` रः परधिव्याः अपि दृरे। देवेभिरछुरेः देवभ्योऽसुरेभ्यश्च परो दरे 
दुरत्वं वि कश्चणत्वम् स्वैजगद्विकक्चणत्वाद् गुख्खास्रविमुखेने क्षा. 
यत इत्यथैः । किञ्च स्विदेति वितकै आपः प्रथमं कं गभदघे 
दधिरे अधास्यन् धाञो किरि तङि भ्रथमवड्वचनस्य छिरस्त 
योरोशिरजिंति इरेचि इते तस्य इरयो रे इति ( पा० ६ ४, ७६) 
रे आदेशे तस्य स्थानिवच्वादातो खोप इति चेत्याखोपे दरे इति 
रूपम् । पूवं देवाः प्रथमोत्पन्ना देवाः वसिष्ठादयो य्न गभे सम- 
पदयन्त ददश्युः जगदिति शेषः । यदा स्थुलखोऽप्यय जगदाधासे 
गभरूपो न ज्ञायते तदात्यन्तसुक्ष्मं तच्वं न क्ञायत हात किमु 
धंकतव्यामति धावः ॥ २९ ॥ 

 तमिद्धभे पथमं इध आपो यर देवाः पम्॑च्छन्त 
विरे । अजस्य नायावध्येकमर्धितं यस्मिन् बिकवालसि 
अुवनानि तस्थुः ॥ २० ५ 
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(क मित् । अ्रतिपरश्नः तसिद्भेम् इच्छो निपात आशव्यैव- 
स्वियैूतं पथमं मरमं दध्रे अप्ः । यत्र देवाः | सम्- 

गच्छन्त संगताः श्रिये सर्वे । नन्वस्याण्डस्याद्धिः रहितस्य क 
अवार् इत्य द्हि । असस्य न जायत इत्यजः । नामा मध्य 

आभे उदरे । एङमषिभक्तपनन्यभूतम् । अर्पितं समापतम् 
[9 © ^~ [$ 

यास्वन्नज् अद्ाय । दुद्रा सुवनानि । सदाम बूतजातातन । 

तस्थुः (स्य्दवान्तं । ब्रद्चाण्डाश्रताोन । नतु तस्वाप्यन्व् आषा 

इद स्वद्रारठष्टु ह पररञ्रद्य॥ ३० ॥ 

प्त्यूचरयाह् । यापः प्रथमं तमित् तमेव गसं दध्रे दधिरे यञ्च 
कारणभूते गं विश्वे स्च देवाः समगच्छन्त सङ्गताः सस्भूय च- 
न्ते । दु दस्य गमेस्य को वाधारस्त्ाह । अजस्य जन्मः 
रुदितस्य पध्येद््वरस्य नाभावधि नाभिस्थानीयस्य स्वरूपमध्ये ए- 
कमविभक्तमनन्यमूतं किश्चिदधष्जं गमरूपम्धितं स्थापितं तस्मिन् 
चीजे विश्वानि सवोणि सुवनानि भूतजातानिं तस्थुः स्थितानि 
तद्ीजमापतप् । तथाच स्क्तिः (मनु १, ८, ९) अपव स 

सदो तादु वीञजमथाष्िपत् । तदण्डमभवद्धैमं सूय्येकोटिख- 
यप्रमप्रिति । स एव सवौश्रयो न तु तस्वाप्यन्य आश्चया इतिं 
भावः | २०॥ 

नघ दस्दिशय दसा जजामान्यश्चष्मकमन्तरं ब- 
भूव | रीहारेण पूना जल्प्या चाश्ुतप उङ्शरास- 

अर्ति ।३१॥ 
इदानीं िश्वकमो पतुष्याणश्युषदे्ं ददाति । नत विदा 

थ} नं षिदाथ न जानीथ तत प्रं पुरूषम् 1 य दमानि भूतना 
तानि अननं जनयति । उष्हृयते च अतः कारणात् यु 
ष्पे. च तस्य च् पुरुपस्य । अन्यतर् महत् अन्तरं बभूव 
युपे जनको. यूथं जन्याः पुरषो खामको दयं खाम्याः | 
यरि तु इातरासत्वेनोपास्यष्वं न संशतिः स्यादिस्यभिः- 

-4| त {2 
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मायः । एवं पर्यक्षाटुक्वा अथेदानीं पराक्नभिनयेन 
दशेयाह । येचते । ीहरेणम अदिद्यया प्राता अ- 
वगुण्डिताः । ये जरप्या पाताः । पश्षहेतुरै्ठान्तेरात्मजञानं- 
जसः । इुताक्रंकाभिप्रायपेवत् । ये च अशुदपः। असून्परा- 

णान्तपंयन्ति अघरुतृपः अछंकरिष्णवः । तैरपि सह हदेवान्तरं 
बभूय । येतु उक्थशासः उक्थानां ज्ञदितारः ! उक्थानि च 
यज्ञ शस्यन्ते अतो यञ्यानो ग्न्ते । ये यज्गशीलस्ति पुरुषं पर- 
ति विचरन्ति । येतु पुरुषविदः ते पुरूष एव भव्न्ति । नीहा- 
रप्रा्रतास्वु नर्कयायिनः ।॥ ३१॥ 

इदानीसुदेशाति । यो विश्वकप इमा इमानि भूतजातानि ज. 
जान उत्पादितवान् त विश्वकरमोणंदे जीवाः ¡ युयं नविदाथन 
जानीथ ठकरोऽङाखावेति ( पा० ३, ७» ९४ ) अडागमः ! नु दैवद- 

ततोऽहं यज्ञदस्तोऽहमिति चयमाट्मानं जानीम इति चत् नन ह्यह्- 
म्रत्ययगय्यं ज्वं रूपं परमेष्वर्तत्वम् किन्तु युष्ाकमहम्परत्ययग- 
स्यानं जीवानामन्तरमभ्यन्तरं वास्तवस्वरूपमन्यत् अदस्प्रत्ययाद्- 
तिरिक्तं स्वावदानं वेद्यमीदवरतस्वं वभूव भवति विद्यते । जीवरू- 
पवतदपि कुतो म विद्ध इति चद् भवन्त ददशः चरन्ति प्रवतन्ते- 
५ते न जानीथ । कीदशाः नीहुपरेण प्राञ्चुताः नीहारसददनाज्ञाने- 
नाघ्रतत्वाञ्च जानीथ यथा नीहासे नत्यन्तमसन् दष्टेसवरकत्वात् 
नाप्यत्यन्तं सच का्ादमादह्दिवद्ाधयितमस्तेग्यत्वात् दवमद्वानमपि 
मात्यन्वयश्छव् इश्वस्तस्वावरकत्वात् नापि सत् वोधमाचनिचत्य- 
त्वात् ईददेनानिवेचनीयनाज्ञानेन भवन्तः सवै जीवाः प्रव्रतान 
केवरं नीहारेण अस्प्या च प्राद्रताः जद्पनं अषहिपतस्य देवोऽहं 
नयोऽह ममेदं हं द्चेत्रभित्यायसुवजद्पनेनः व्याघ्चाश्च । किञ्च असुः 
सृपः अशु अदन् बा चरष्यन्वि अद्ुटृपः केदापि प्रकारेण प्राणान् 
भृत्वा ताक्तैव ठृप्यन्ति न तु परमष्वः्द्वं विचारयितुं प्रचच्न्ते। 
न केवलमेशिरभोभेन दिः छन्तु उक्थदरासः परखोकमोगान् स- 
स्पाधयिं यह्ेषु उक्थानि द्ासन्ति उक्थद्रासः श्खस्तोतारः दासः 
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किप्थनिदिताभिति नलोपः संहितायां दीधः पेहिकामुष्िकभोयप्रच- 

तानामन्ञानामेथ्याज्ञानपयधानिना भवता नास्त तत्वज्ञानामत्यथः ३९१४ 

विरवकयां दखज॑निष्ट देव आदिद्गन्धवा अमवद् 

द्वितीयः ततीयः पिता जनितोघचोनासपां गय व्युद्- 

धात् पुत्रा ॥ ३२ ॥ 

विश्वकर्मा हि । विश्वकप आदित्यान्तरः पुरुषः । अज. 
निष्ट जातः । देवः दानादिगुणयुक्तः । आत् इत् निपातो अ 
यानन्तरम् । गन्धैः गोवोचो धारयिता पृथिव्या वा धारयिता 
गन्धर्वोऽभिः । गानाद्रा गन्धर्बऽश्चिः । अथो आहुः । गन्धर्वो 
अभिरेबास्यै प्रष्ठ सर्मह्त्लो मन्यमानोऽगायदित्यादि श्रुतिः अ 

भवत् द्वितीयः । ससहायः तृतीयः पिता । पौड्यिता जनयिता 
च ओषधीनाम् । पजेन्यः अभवत् । सचोत्पन्नः सन् अपामाहु- 
तिपरिणामभूतानाम् ग्भ वि अदधाद् धारयति पुरूा बहूनां 
घ्राता । यद्रा अपां गभं विदधाति प्रथव्यां बहुधकार्म् ॥ ३२॥ 

ब्रह्माण्डमध्यगतानामुत्पत्तिख्च्यते । ब्रह्माण्डमध्ये प्रथमं चि- 

श्वकमी देवतिथैगादिजगद्धदकन्ती सत्यलोकवासी चतुमखो देव- 
अजनिष्ट आदित्यान्तरपुरूषरूपेण जातः । आत् इत् अनन्तरमेव 
तदपेश्चया द्वितीयो गन्धर्वः अयवत् उत्पन्नः गां वाच पृधथिर्वीवा 
धरति गन्धर्वोऽग्निः गानाद्धा गन्धर्वैः अथो एवाहुरग्निरेवास्य पृथि- 
व्यै पृष्ठे स्वैः कृत्स्नो मन्यमानो ऽगायदित्यादिश्रुतेः । पिता पार्यि- 
ता सषधीनां जनिता उत्पादकः पजेन्यः । पृूवौकद्ययपेश्चया वुः 
तीयोऽमवत् स पजन्य उत्पन्नः सन्नपामाइतिपरिणामभूतानां गर्भं 
व्यदधाद् धास्यति करोति वा । कीटं गरस पुख्ता पुरुन् बहन् 
ज्रायते रक्षति पुराः बहूनां रक्षकम् विभकतेयाकारः बहुप्रकारं वा॥ 
वेद्वकमेणो दोमः समक्ष ॥ २२॥ 

आदुः दिद्ानो च्रषभो न यीमो घनाघनः क्षो 



सषर्दश्चोऽध्यायः । १७ ! कण्डिका । ३२ । ८७१ 

णश्चरषेणीनाम् । सकन्दनःऽनिरिष एकवीरः चातष्ण्से- 
ना अजयत् साका || २२ । 

आशुः शिक्नानः । अनुवाकः । अप्रतिरथ षिः । पेन्रोऽ- 
मतिरथोऽपश्यत् । ममौणि त इत्यन्तः । आदितो द्रादशेनद्रय- 

क 

सिष्टुभो ब्रह्मा दक्षिणतो जपति । आश्बुः शीघ्रः शिशानः चो 
तनूकरणे । शिशानो वजम् । इषमो न भीमः । दषम इवं 
भीमः । भीमो बिभ्यत्यस्मादिति। घनाघनः) हनहनेत्येव ब- 

५ ~ ऋ ¢ % ध. त्ता | यद्रा धनञ्चरीरः । क्षोमधषेणीनाम् । संचाटकरः चषे- 
णना मदुष्याणामर् । संक्रन्दनः । समाहता स्ग्रामका{रणाम्् । 

आहय च ¦ अनामरषः | अप्रधदा | यद्रा जाचपषां ददा | 
८५ क [+ र ^^ 

एकवीरः एक एवासहायो । विक्रान्तः य इण्युणविरिषएटः सः 
सते बहयः सेनाः अजयत् जयति । साकं सहैव । इन्द्रः ॥३३॥ 

का० (१९१, १, ९-१० ) आहवनीये प्रणीयमनिऽप्रतिरथस्य 
द्वादश चवन्नगनो सवके! अग्नौ चयने इष्ममादीप्याहवनीये चि- 
त्यां भ्रति नीयमाने ब्रह्मप्रतिस्थसुक्तस्य द्वादश ऋचो जपन् दक्षि 
णतोऽवुगच्छतीति सूत्राथः ॥ अप्रतिरथदष्टा इन्द्रदेवत्या इादश 
जिष्टुभः। इन्द्रः शतं सेनाः शतसंख्याकाः हान्चुखेनाः साकं सहैव 
पकश्रयत्नेनवाजयतच जयति । कीडर इन्द्रः आद्युः अद्युते व्या 
प्नोति आशुः शीघ्रगामी उशगाप्रत्ययः ! शिशानः चो तनूकरणे बहुले 
छन्दसीति (पा० २, ४, ७६ ) जुहोत्या ष्देत्याच्छा नाचे द्वित्वम् । 
श्यति वन्न तीक्ष्णीकसेत्ते शिद्ानः । चृषसो न वृषम् इव भीमः 
भयङ्करः । घनाघनः शाच्रूणामतिशयेन घातकः हन हनेति वक्ता बा 
वृष्टिकन्तेमेघरूपो वा कषुकाब्दो घनाघन इत्यभिधानात् चर्षणीनां 
मघुभष्याणां क्षोभणः श्षोमयतीति क्षोभणः शक्लोमहेतुः चारकः । 
संक्रन्दनः खम्यक्् कऋन्द्नै परभयहेतुष्वैनियेस्य यद्वा समाहता श- 
णाम् । अनेपिषः नारित निमेषो यस्य सः देवत्वात् यद्धा कद्ा- 
चिदपि निमेष न करोति अत्यन्तसाचधान इत्यथैः । एकदीर एक- 
श्वासो वीरश्च अन्यनिरपेश्च शबत्रूनेक पव जतु समथः ॥ ३३ ॥ 
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क 

सकन्दं नेना निभिषणं जिष्णुना युचशरिणं दुचख्च्य- 
उनेन धृष्णुना | ताहिन्द्रण जयत तत्सहध्वं युधो नर 

इदुहस्तेन बृष्णा ॥ ३४ ॥ 

सैक्रदनेन रद्धकारिणा आशनमैषेण एकाचित्तेन । अप- 
माद्यत वा | निष्मुना जयनश्षीखेन । युत्कारेण \ युध संम 
हारे अस्य क्षिपि युच् । संप्रहारकार्मा । दुश्च्यवनेन अप 

4 क 

च्याख्येन अपच्युतस्वमावेन वा । पृष्णुना । प्रसहनशीखेन । 
तदिन्द्रेम जयत । ईश्युणवरिरिष्टेनेन््रम तजयत । दुञयिति 

शेषः तच्च सहध्वग् तचाभिमवत हे युषः युष संप्रह्मर इत्यस्यै- 
तत् िषि बहुवचनम् । है योद्धारः | पादादावभिमन्तितस्यं चे- 
त्यादरुडात्तिः । ह नरः मद्गुष्याः इषुहस्वननदम | ष्मा संक् 

वषेणश्च(टन वा ॥ ३४॥ 

युध्यन्ते ते युधः किप् पाद्ादावाप्रन्नितस्येति आशयुदात्तः हे 
यखुध्वो नसे योद्धारो मचुष्याः ! इन्द्रेण त्वा युयं तत् परवरं जयत 
वरीकुरुव बशीङूत्य च तत् खष्ध्वम् अभिसवत विनाश्चयतेत्यथेः। 
कीदशेनन्द्रेण संक्रन्दगन राब्दकारस्णि । आपिदधिषण एकचिन्तेन । 
लिष्णुना जयनशशखेन ! युत्कारेण युध कथतीकत्ति गुत्कारस्तन 
कर्मण्यण् युद्धकारिणा । दुद््यवनेन दुःखेन च्याचाधेतुं शक्यः 
दुद्च्यवनस्तेन अजय्येन । धृष्णुना प्रगस्यन भीतिरहितेन इषुह- 
स्तन इषघो हस्ते यस्य तेन वारुणाद्यायुधोपेतेन । बष्णा वषेतीति 
घुषा तेन कामानां वघुकेण ॥ ३४ ॥ | | 

स इषुहस्तैः सनिषद्धिभिंकेशी सष्ण्लष्टा स युध 
५. ‡ इन्द्र( गणेन । सष््छष्टयचित् सोश्चया कहुलाध्युश्षं- 

न्ख प्रलतादतासरस्ता ।॥ २९ ॥ 

स इषुदसतैः । स इन्रः इषुदस्तेः योदुधभिः संखजति सश्ु- 
हृस्तानेव योद्धन् । सनिषद्गिभिः । पर ष्येन््रो निषङ्किभिः ख 
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्गिभेः सजाति निषङ्गिन एव वोदूधन् स्वान् । क्रञ्च वैली 
कन्तः स्वेजनामियो वा स्वतन्त्रां वा निगरहीतारिषदूवग 
वा इश्वर वा । स एवेद युधः यादुप्रन्सान् शङ्गणन 
सखा । केश्च संखृष्टनित् सखद्राञ्चयाति श्चन । सामपाश् 
वाहुशद्धीं च बाहुवछः स्योगिव्छनिरपेक्षः । सद्धं इति बल- 
नाम उग्रधन्वा उद्यतधनुः । प्रतिहिताभिरस्ता । श्ङशषरीरेषु 
प्रतिनि्हिताभिरेषभिः इन्द्रः अस्ता क्षप्ित्यनुपीयते रघुसप्रधानो 
छक्षपाता वा इत्याभप्रापः ॥ ३५ ॥ 

ख इन्द्रोऽस्मानवतिति दषः । सखा प्वुटतृचातविति 

लृच्प्रस्यय युद्धा ससगेक्रत्ता च्छा वरयति ररपूनितव करदा 

यद्वा कात्तः जनप्रयः स्वितन्ता चा चयृह्ातास्बहूमा का 

ह्वये चा । गणेन रिपुसमृहेनापि रूह युधः युध्यतञक्ला युध 

युद्धकन्तौ इगुपधज्ञेति कप्रत्ययः । संखषटजित् संखष्टान् युद्धाय 
सङ्ताच् र्न् जयात् सखष्जत् । सामपः साम (प्वतातत वः 

जमानाना यागष्ु सामपानकूत्ता । जादा वाहाः दशधा वख्म- 

स्यास्त बहुश्रा बाहव पपत सयामितानस्पश्च इत्यथः र ६1 

इति बखनाम ( निघ० २ ९ ७ ;) उच्रघ्रन्वा उध्रुल्छष धयस्य 

धरुषश्चत्यनडमद् दा प्रति्िताभेस्स्ता स्वन धचचुषा भ्रास्ताभः 

रिषुभिरस्ता कषिप्ता अदु क्चेपणे तृन् आदयदात्तव्वात् अस्यतीव्येवच्छी 

छः स्पुनाशयितेत्यथः सशब्द् बरत्तिः पादपूरणाथा ॥ २३५ ॥ 

बृहस्पति परिदीयारथनरक्चाहामित्र(नपवाधमानः। 

ग्रयञ्जच् स्ना; प्रमृणो युधा जयन्नस्माकमध्यविता रः 
थानाम् ॥ ३६ ॥ 

बुदस्ते । हे बृहस्पते । परिदीया दीयतिमेतिकमों । परि- 
याहि रथेन । रक्षोहा रक्षसां हन्ता । अयित्रान् शून । अप- 

बाधमानः । ख प्रभज्ञन्धमदेयन् सेनाः । प्रमृणो युधा जयन् 
मृणातिर्िसाथैः । तस्य क्िपि द्वितीया वहुवचनम् पगृणः 
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दिंसकान् युधां युद्धेन जयन् अस्मःकय् एधि मव अविता गौ- 
ष्वा | रथानाम् वृहस्पतिरपीन्द्रस्य पुरोहित इरीन्द्रसम्बन्धेनेव 
स्तूयते ॥ ३६ ॥ 

बृहस्पतिरिन््रः वाग्वे बृहती तस्या पष पतिः भ्याकरणकचैत्वा- 
दिन्द्रस्य वाक््पतित्वमिन्द्रस्य पुरोहितत्वेन कवा बहस्पतिरेव स्तूय- 
ते! हे बृहस्पते ! त्वं रथेन परिदीय सर्वतो गच्छ दीयतिगैत्यर्थः 
गत्वा चास्माकं स्थानामस्मदीयस्यन्दनानामविता रक्षक एधि 
भव । कीदरास्त्वं रक्षाहदा रक्षांसि हन्तीत्ति रक्षोहा किप् रक्षसां 
हन्ता । आमित्ान् शदूनपवाधमानः पीडयन् । सनाः परकीयाः भ 
मञ्ञन् प्रकर्षेण भग्नाः कुर्वन् । युधा युद्धेन प्रसरणो जयन् शणाति- 
दिसाकसौ वस्य क्रिपि द्वितीयाबहुबचनम् प्रमृणो हिसकान् जयन् 
पराभवन् ॥ २६ ॥ | 

वल विज्ञाय स्थविरः प्रवीरः सह॑स्वान् याजी सरई- 
मान उग्रः गनभिवीरो जाभेस्षत्वा सट्ोजा जेच्भिन्द्र र. 
थमातिंष्ठ गोविन् ॥ ३७ ॥ 

बछविज्ञायः । यस्त्वं बरमाविष्छुवोचिक्ञायसे अयमिन्द्र 
इति । स्थविरश्च सवीनुक्षासकः सर्वमान्यो वा चिरन्तनो बा । 
प्रवीरथ अभिवीरः वीरं बीरमभि अभिवीरः। अभिस्खाच 
सत्वं सच्वममि अभिसखा । सह्यनाथ सह इति षखनाप । 
बछात् जातः । नहन्यस्मान्नात इत्थं बलः स्यात् । स तं जेत 
जेतारं हे इन्द्र । रथम् आतिष्ट । गोवित् सन् । स्तुतिवित्सन् । 
गोशब्दो वागचनः ॥ ३७ ॥ 

हे इन्द्र ! त्वं जेत्रं जयनशीरं रथमातिष्ठ आरोह । कीटशस्त्वं 
बबिज्ञायः बरं परकीयं विद्रेषण जानाति बखविज्ञायः क्मंण्यण़ 
आतो युक् चिण्कृतोः यद्वा वलेन कृत्वा विज्ञायते करणे घञ् । 
स्थविरः पुरातनः सवाचुशासकः । परवीरः प्रङृष्टो वीरः शूरः । 

 अहस्वान् सहो बलमस्यास्तीति सहस्वान्. । बाजो.ऽस्यास्तीति 
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वाजी अश्नवान् । सहमानः शनच्रूनभिमचन् । उग्रः युद्धेषु क्ररः। 
अभिवीरः अभितो कीसाः घुर; यस्य सः 1 अभिसत्वा अभितः स- 
त्वानः परिचारकाः प्राणिनो यस्य सोऽभिसत्वा । सहसो वरा 
उ्बातः सहोजा: न द्यन्यस्मा्ञात इद्वः स्यात् । गां स्तुतििरं 
वेत्ति गोवित् ॥ ३७ ॥ 

गाच्रायद् गाद् चज्जकबाहुं जयन्तमज्म चभ्णन्त. 

मोजसा । इम खजाना अनुं वीरयध्वभिन्द्र सखा- 
यो जनु स^रमध्वन्न् ॥ २८ ॥ 

गो्रभिदम् । असुरगोत्रम्मिनत्तीति गोत्रभित् । यद्रा 
गोत्र इति मेनःमरसु पठितम् । स हि गाः अपः त्रायते | तस्य 
गोचरस्य मेघस्य भेत्तारं इृष्व्यथेम् । गोविदम् उपट्ब्धारम् । 
यद्रा ' वाजिदं स्तुतिषिदं पण्डितं वा। वज्रबाहुं वज्रपाणिम् 
जयन्तम् जयतेगेत्ययेस्य ¦ अञ्म अञ्पेति संग्रामनाम । संग्रामं 
गच्छन्तम् । मष्णन्तम् ओजषा । मृणतििसाकमां । प्रमदं 
यन्तं बलेन । इममिन्द्रम् हे सजाताः सभानजन्मानो देवाः । 
अनुवीरथध्वम् । वीरकं कुवोणमनुगम्य वीरकर्मभेव पोत्सा- 
हयत हे सखायः समानख्यानाः देवाः अनुसंरमध्वग्र अनुसं- 
गस्य रभसं इरत ॥ ३८ ॥ 

हे सजाताः ! समानं जातं जन्भ येषां ते समानजन्मानः सखायो 
देवाः ! इमभिन्द्रमनु बवीस्यध्वम् छूर वीर विक्रान्तौ अद्न्तर्चु 
रादिः कोष वीरकमे कुवोणमयुगस्य वीरकमेणा पोत्साहयत । अचु 
सरभध्वम् सस्म्म वग इुकवाणमन्ु सरस्य रुत । कट दामन्द्रम् 

भाजामदं गाज्रमसुरङ्कुख (चलनात गाच्मत्तम् 8 गा अपः चयते 

भो मेधः दस्य मचारम्  गाकचदम् गमा बज्र वततत माकन 

तं पण्डितम् 1 वज्रबाहुं वज्रं बाहो यस्य तम् अञ्म सम्रामं जय- 
स्तम् । अञ्पेत्ति युद्धनाम ( निघ० २, १७, ४३ ) अजतेर्गत्यथेस्य । 

~ 

 आओंञ्जसा बलेन परश्चणन्तं शन्न हिसन्तम् श्णातेषहिसाकमां ॥ ३८ 
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अअ गोज्ाणि स्ईमा गारईमानोऽदयो कीरः जत 
मन्युरिन्द्रः। दुङच्यवनः परतनाषाडयध्योऽस्नाक ण सेना 

अवतु प्र युत्सु ॥ ३९॥ 

अभिगोत्राणि । अभिगाहमानो गोत्राणि असुरङटानि । 
मेषदन्दानि वा ! सहा वेन 1 अदयो निचिक्षः । वीरः वि. 
क्रान्तः । श्चतवन्युः बहुक्राधः इन्द्रः । दुर्य्यवनः अपच्याव्यः । 

पृतनाषादरू । परतनां संग्रामं सहते अभिभवति । अयुध्यः अविः 
यमानप्रतियोधा । य इत्थ॑भूत इन्द्रः सोऽस्माकं सेनाम् अवतु 
पाटयतु । प्रयुत्सु युद्धेषु ॥ ३९ ॥ 

इन्द्रः युस्खु युद्धेषु अस्माक सनाः प्राचतु प्रकषण रश्चतु छन्दासं 
परे ऽपाते उपस गस्य क्रयपदात् परस्पयागः । कटर इन्द्रः भमा 

घ्राणि अस्रकुखानि मेधश्चन्दानि वा अभिगाहमानः सवतो विलो- 
डयन् । अदयः दयारहितः । वीरः विक्रान्तः । शतमन्युः शतम 

सख्या मन्यु ऋध। यस्य शतयज्लावा । इुश्स्यवर्मः अप्रच्यान्य । 

पृतनां सप्रामं सहते अभिभवति प्रतनाषाट् । अयुभ्यः योद््धुम- 

छ्रक््यः नास्ति युध्य: परतियोधास्येति वा ॥ ३९ ॥ 

इन्द्रं आसां नेता ब्हस्पलिदेक्षिणा यन्नः पुर पत 

सोमः! देख्पेनान।मनिमखन्तीनां जयन्तीनां भस्तो 
यन्त्वर्सर् ॥ ४० ॥ ` 

इन्द्र॒ आसाम् । देवसेनानां व्युहरचनात् इन्द्र आसां 
नेता भवतु । बृहस्पतिश । मन्त्री प्रधानानि हि कायोणि करोः 
ति । दक्षिणायङ्गः । दक्षिणतो यज्ञः एतु । पुर एतु सोमः ¦ पु 

रस्तादागच्छतु सोमः । यद्रा । दक्षिणा पुरस्तात् एतु यज्ञ 
सोमश्च । केषामित्यत जह् । देवसेनानाम् अभिभज्ञन्तीनाम् । 
भञ्जो आमद॑ने जयन्तीनाम् । मर्तः गणभूताः यन्तु अग्रम् 
निरुष्य ॥ ४० ॥ 
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इन्द्रः बृहस्पतिश्च आसां देवसेनानां नेता प्रणेता भवत्विति 
रोषः, । यज्ञः यज्घपुरषो विप्णुदेद्िणा दद्चिणत पठतु गच्छतु दक्षि 
णादाचूप्रत्ययः सोमः पुरोभ्प्र पलु । मरुतो गणदेवा अग्रं सनाश्र 
यन्तु गच्छन्तु । कीदरीनां देवसनानाम् असिमञ्जन्तीनां भञ्जो आम 
दने शवृून् मदंयन्तीनाम् । तथा जयन्तीनां विज्ञयमानानाम् ॥ ४० ॥ 

न्द्रस्य चरष्णो वर्णम्य राज्ञं आदित्यान धरता 
चाध उग्रम् । महामनसां सुवनच्यवानां घोषो देवानां 
जथतासचदस्थात् । ४१॥ 

इन्द्रस्य ठष्णः । इन्द्रस्य वरषितुः। वरुणस्य च रङ्गः। 
आदित्यानां मरतां च शद्धः वं हस्त्यश्वरथपदाातिरक्षणम् । 
उग्रम् उद्गूणोयुधम् । उदस्थादित्यनुषङ्गः । यदा वैतदुदस्थात् 
अथानन्तर्मव । महामनसाम् आह््मनसाम् सुवनस्यकवानामरू 

थुवनच्यविनस्तसथानाम् वषि; शब्दः द्वन जचतामर उदस्यात् 

उात्थतः । जतं (जतामात ॥ र. ॥ 

वृष्णः कामवर्षितुरिन्द्रस्य राज्ञो वरुणस्यादित्यानां दादश्चानां 
मरुतां चेषां देवानासुग्रभुल्छष्ं शधो वरू गजतुरगरथपस्यात्मकसैन्यं 
धाषो जितं जितमिति राब्दञ्भ उदस्थात् उत्थितः । जितं जित 
भिति वद दिन्द्रादिसेन्यमुत्थितमित्यथः । कीदशानां देवानां महाः 
मनसां महन्मन येषां ते महामनसस्तेषां युद्धे स्थिरचित्तानाम् । 
तथा भुवनच्यवानां भुवन खोक च्यावयन्ति ते सुवनच्यवास्तेषां 
भुवनच्यावनसम्थनाम । जयतां चिजयमानानाम् ॥ ४१ ॥ 

उदद्धषय मघवन्नायुधान्युत्सत्वनां सायकानां म- 
गास. उद्दटवह्च् काजना वाजकन्छद्रथासया ज- 

धता यन्त॒ घोषाः ॥ ४२॥ 

| 1 उद्धषेय 1 उद्ूतदषांच इर हे मघवन् आयुधानि । उत्स- 

त्वनब्रू । उद्धषेय च सत्वनाम् । स्वानां मनुष्याणाम् मामः 
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यस्मादेतया विद्धो व्याप्तः अपचीयते ऽनया मश्यपाणः तस्मा- 
दप्म अपर्ञब्दान्त्याकारखोपः ततष्टार् एन्णोऽभिषूपा द्रद- 
रा भवन्तीति श्रुतिः । इयपयीन्द्रमेनासंवान्धिनी । अमीषाम् स 
बन्धिनां मनुष्याणाम् चित्तम् चित्तानीति वचनव्यत्ययः प्रति- 
लोभयन्ती । दम विमोहने षिमोहयमाना । ग्रृहाणामङ्गानि हे 
अप्वे ततः परेहि । परागच्छ पुनरन्यान् श्वन् ग्रहीतुम् अतो भूयो 
भूयोग्रहणेनेतानेव चत्रूनभिरेहि । निदेह चेषां हृदयानि शकेः! 
हुत्स्विति सक्षमी बहुवचनं द्ितीयावहुवचनस्याने । हृदयानि 
निदेह शोकैः । यथा अन्धेन ध्यानखक्षणन अपित्रा; तमसा 
सचन्ताग्् तमसा स॑सेव्यन्ताम् तमसा सदिरष्यन्ताम् | द्रादशे- 
न्यः समाप्तः ॥ ४४ ॥ 

अप्वा देवतां खा व्याधिभयं वा तस्मादेतया . विद्धोऽपचचीयते 
तस्माद्प्वा अपपूवाद्वातरन्तभूतण्यथात् अन्येभ्योऽपि खदयत इति 
डप्रत्ययः अपश्न्द्ान्त्याकस्खापद्दङ्ाच्द््सः ततश्टाए् अपवत अः 

पगमयति सुखं प्राण्ित्यप्वा । एेन्श्याऽभिरूपा दादश वन्तीति 
(९, २, ३, ६ ) श्रुतरियमपीन्द्रश्चेनासम्बह्धिनी | हे अप्वे ! अरपीर्षां 
शत्रूणां चित्तं चित्तानि मतिलोभयन्ती मोदयन्ती अङ्गानि राचुगा- 
राणि युहाना ततः परेहि अङ्गान्यादाय परागच्छ पुलरन्याड् रिपून् 
ग्रहीतुमभि शनरुखङ्क प्रहि प्रगच्छतेषां हलत्छु हृदयानि शोकेधनः- 
पुजनाशादिनिभित्तेर्नदेह विभाक्तव्यत्यय ; । किञ्च । अभिन्नाः राच- 
चा ऽस्वन् तमसा माडान्कक्रास्म सचन्त खङ्नर्छन्ता घच् सस्वर्ध 

खोद् ॥ दादेन्द्रचः समाप्ताः ॥ ४४ ॥ 
अवस्धष्टा पसपत शारन्ये ब्रह्यश्ष्छ्डिते । गण्डा 

मित्राच् प्रपद्यस्व मामीषां कं चनोच्छिषः ॥ ४५॥ 

पृथण्विनियागमन्बाः । अवसृष्टा इषुदेवत्याचुष्टुप् । पराव- 
खषा निश्षिष्ठा परापत परागच्छ। हे शरव्ये शचरमयी इषुः शर- 
व्या । हे ब्रह्मसोरिते ब्रह्मणाभिमन्तिते अभिमन्त्य अतितरां 
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तीक्ष्णीङृते गच्छ परापत गच्छेत्यतिशया्थम् एकाथयोराख्या- 
तयोद्विवचनम् अमित्रान्मपदयस्व । मा च अमीषममित्राणांक- 

श्चन उच्छिष उच्छेषय । उदृधृतमूखान् इुविंत्यमिधायः ॥४५॥ 

दत ऋङ्चतुएयस्य विनियोगः कात्यायने नोक्तः । इयमिषुदेव- 
त्याचुष्टुप् । हिलिका दारमयी हेतिः शरण्या बरह्मणा मन्त्रण स. 
विता कीक्ष्णीरूता ब्रह्मसंक्षिता तादल्षि ! हे रव्य ¡ त्वमवसष्टा- 

स्माभिनुक्ता सती परापत सहसरा परसेन्ये पतिता भव । पतित्वा 
चामिच्रान दाच्रन् गच्छ प्राप्ुहि पाप्य च प्रपद्यस्व शचुशसरषु 

प्रविश प्रवद्य चामीषां हान्रूणां मध्ये कञ्चन पुरूष मा उच्छषरः 
अवदिष्टं मा कुर सवौनपि जहीत्यथेः रिष्ट्टे विशेषणे पुषादीत्या- 
दिना (पा० ३, १, ५५ ) श्चेरङ् ॥ ४५ ॥ 

॥ 1 €॥ । ॥ 
प्रता जता नर इन्द्रा वः चास थच्छ्तु। उग्राः 

सन्तु बाहवो! ऽनाधष्या यथासथ ॥ ४९६॥ 

भेत । योद धृन्स्तौति । अवुष्डुप् हे नरः मलुप्याः मेत ग- 
च्छत ! जयत च इन्द्र वः शमे । शरणं परित्राणम् यच्छतु 
ददातु । उग्राः उद्गूणायुधाः वः युष्माकम् सन्तु बाहवः । अ- 

नोधरष्याः अग्रघूष्याः यथा यूयम् असय भूर्थ । तथायप्राक 

सन्तु बाहव इत्यनुषङ्गः ॥ थद ॥ 
 योदृश्रदेवत्यानुष्टुप् योद्धृन् स्तौति । हे नरोऽस्मदीया योद्धा- 

रः ! युयं प्रेत परसैन्यं प्रति धकरेण गच्छत ततो जयत विजयं 
प्राप्त द्यचोऽतर्तिङ इति प्रतेच्यत्र दीधः अन्येषामपि ददयत इति 
जयतेत्यज् दीर्धः । इन्द्रो वो युष्मभ्यं रामे जयोव्थं सुखं यच्छतु 
ददात दाण दाने पाघेत्यादिना यच्छदेश्ः। किञ्च यथा युयम- 
नाधरष्या असथ केनप्यतिरस्कायी भवथ । तथा वो युष्माकं बा- 
हवो भजदण्डा उग्रा उद्गृणोयुधाः खन्तु । असथेत्यत्र ठेरोऽडा- 
खाविति अडागमः ॥ ४६ ॥ | 

अक्षौ था सेना मरतः परेषामभ्यैतिं न ओजसा 
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म 

स्पधमाना । तां बहन तथसाष॑त्रतेव यश्चःमी अस्यो 
अन्यं न जान् || ४७ ॥ 

असौ या! मारूती ब्रिष्ट्ुप् । असौया सेना हे मरुतः 
परेषां दद्णाग्र अभि रेति अभ्यागच्छति नः अस्मान्प्रत्ति ओज- 
सा बेन स्पद्धमाना। तां सेनां मूहत व्याप्तुत । तमसा अपत्रतन 
व्रतयिति कमेनाम | अपगतकूभरणा यन् तमसा व्याप्चानां नह्यन्ति 
कमाण तदपव्रतं तमः तेनापत्रतेन तमसा दागृहत यथाप्री ञ- 
न्योऽन्यं न जानन् । यथा अमी सेनिकाः अन्योऽन्यं परस्परं 
न जानीयुः ॥ ४७ ॥ 
. मखदेवत्या चिष्डुप् हे मरुतः ! या प्रसिद्धा अस्त परेषां राष्ररणा 
सना नोऽस्मानाभ आ पते अभ्यागच्छति । क्मदस्ली ओजसा 
वेन स्पघमाना स्पध्रौ कुकणा तां सनां वमा अन्धकारेण युधं 
गूहत सदां ङ्त । तथा गूहत यथा म्प सिनिक्ता अन्योऽस्य 
न जानन् परस्पर न जानायुस्तथा बरूहत । कीददान तमसा अपञ्- 
तम अपपसत व्रत कम सस्मात् तन चन न्वार्ान कनं नदयात तद 

सेन तमसा गृहतेत्यथंः ॥ ४७ ॥ 

यत्रं वाणाः खग्पतान्ति छुकारा विहि इव 
तत्र इन्द्रो ब्रद्रस्पतिरदितिः दामं यच्छतु जिररादा 
चतरं थच्छतु ॥ ४८ ॥ । 

यत्र॒ बाणाः | लिङ्गोक्तदेवता पङ्कः) यप्र वाणा इषवः 
सपतन्ति आधेयम् । कथमिव कुपारा विशिखा इव । यथा 
मारा अदष्टवरिकारिणः व्रिगतकिखाः समेदुण्डाः तन्तपर्थं 
संनिपतेयुरेवं स्षपतन्ति तत्रेत्यथः । नः अस्पाक् इन्द्रः श 
सरण यच्छतु ददु । ब्हस्पतिः शमे यच्छतु । अदितिः शषं 
च्छु वरवाहा सदाकक च ह्म यच्छतु । इन्द्रः स्पतिः 

दितिः ॥ ४८ ॥ 
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दन्द्रशह स्पत्यदि तिदेवत्या पङ्किरद्टाश्चर्पश्चपदा । यत्र य- 
स्मिन् युद्धे. बाणाः राचुश्रयुक्ताः सम्पतन्ति इतश्चेतश्च सस्भरू 
य पतन्ति । तज दष्टान्तः कुमास विशिखा इवं विगता शिखा 

येषां ते विशिखाः शिखारहिता युण्डितञ्ुण्डा विकीणेकवचा 
वा अतिवारश्चपरखाः खन्तो यथा इतस्ततो गच्छन्ति वद्धच् । त- 
र युद्ध इन्द्रः नोऽस्मभ्यं शमे विजयोत्थं सुखं यच्छतु ददातु । 
कीटदा इन्द्रो वृदस्पतिः बृदतां सन्जाणां पतिः पाकः विजयो. 
चितमन्चक्ञेः । अददैतिः नास्ति दितिः खण्डनं यस्य अखण्डत- 
दाक्तिः । विदवाहा विश्वास् सबोन् शक्रस् भाखमस्ताद्धन्तीति वि- 
श्वाहा स रामे यच्छतु इति पुनसुक्तिरादराथ 1 यद्धा तत्र. इन्दः 
बृहस्पतिरिन्द्रशुरूः आदि तिरिन््मावा च विश्वाहा सवौण्यहानि सः 
वदा शमे यच्छतु विश्वानि च तान्यहानि च विद्वा विभन्ते- 
राकारः अत्यन्तसंयोगे द्वितीया ॥ ४८ ॥ | 

© नत © ~ ५ १ ल्ल 1 ५९ 

समभे ते वमणा छाद्याल्ल सोमस्त्वा राजाद्धते 
1 1 ४ ध १,.,...४ 

नादवस्वाम् । उसवशछो वरुणस्ते कछूणोतु जयन्तं 
त्वानु देवा मदन््ु \॥ २९ ॥ 

€ (~ दिजः न (= # , 

ममान ते | धङ्क्तद्वदा तरिष्टुय् । कवच भवच्छातं 
६६ ६७ अ न् य् (षि) 

ममोणि तेतव वमेणा कवचन छदयापि । सोमश राजा 
। ५५ (की प [+ 

त्वाम् अग्रृतेन अनुवस्ताम् आच्छादयतु । किश्च उरोवैरीयो 
५ [6 थ् [न $ ५ 8 । छ 

वरुणस्ते कृणोतु । एथारपि परथीयः वरणः तव कवच करोतु । 
(क क ५ य ५ व + 

किञ्च जयन्त सखा अनुमदन्तु उत्साहयन्तु दवाः । ४९.॥ 
| £ [क * [क 

का०( १३, ३, १० ) समाय च इति कवचं परयच्छति । महा- 
चते यागेऽध्वयुः श्त्रिखाय स्वाह परिधानाय मअ्रयच्छवीत्यथैः॥ 
सोमघसरुणदेवत्या चिष्डुप् । हे यजमान ते तव मर्माजि जओीवस्था- 

नानि वमैगा कवचेनाहं छादयामि आ्णोमि राजा विप्रादीनाम- 
धिपः सोमोऽश्तेन नाष्स्त मरणं येन तेन मरणनिवारकेणानेन वभ- 

णा त्वा स्वामद्चवस्तामन्वाच्छादयतु वख आन्छादनेऽदादि- खो- 
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यः कृणत अत्म्व्ुर वरीयः ईयस्ुनि अ्रस्थस्पेत्यष्दिन्म उयेवे- 
रदेश्चः । किञ्च देवाः जयन्तं सिज्जय प्रप्युवन्तं त्वा स्वामदुमदृन्तु 
अनुद्कुखा भूत्वा हप्यन्तु उत्सषटयन्तु वा ॥ ४९ ॥ 

उदेनद्तशयां सथा दुतनाद्त । गययस्योषण स- 
पण्ष्ज पजय र् श्ट छाथ ॥ ५० ॥ 

उदेनम् ¦ सपिधयादधाति । तिशभिरनुष्डुन्भिः तत्र भ्रथ- 
मघ्रेयी द्िदीयन््री हतीया लिङ्गोक्तदेबता । उदेनयुत्तरान्नय । 

द्म यजमनप्र् उद्रततराय् ₹ अ । दयु्तन् अदहुतिक्षवन्यन 

अहुत अमहव । जुहातरतदप नहु हयतः रायस्पाच्म च 

` धनस्य पुष्या सदन । प्रजया च बहु बृत्र्वव्रस्ईक इष 

इई ।| ५० ॥ 

का० ( १८, ३ १४) आगद्रौदुस्बरीष्तोषितास्तिख उदेनमित्याद्- 
धाति धरत्युचम् । खद्युष्का उदुस्वरतरूत्था सा चते स्थिताः प्रा- 
देरामाग्रीस्तिखः समिध ऋश्चयेण राखाद्वाय जुहाति ततेऽचि- 
प्रणयनमित्थथः ॥ तिख्ोऽुष्डुभः प्रथमाष्धिदेवत्या द्धिदीयेन्द्रदेव- 
व्या तृतीया चिज्खोक्देवता ! है शुतेनाडत ! आज्येन सथैतो हू 
यमान } हे थष्ठे ¡ दनं यजमःनभुत्तयं नय अधिद्रयेन उत् उत्त 
राम् तरवन्तादास्पत्ययः ॥ उत्छ्ृषत्वमैश्वयं प्रापय रेद्वयमेवा- 
ह रायस्पोदेण धनसष्युच्या संश संयोजय प्रजया सन्तत्या षु- 
अपोजादिकया च बडु काधि भुयांस्तं रं वड्कु टुम्बं ङुर्वित्य थेः॥५०॥ 

 इन्ठेमं प्॑लरां नथ सजातानामसव्शी । समनं व- 
चसा खज टेवान॑ माग्दा असत् ॥ ५१॥ 

न्द्रम् ३ ईन्द्र एज यजभानय् अतरान्नुय । सजतितनाच् 

समानजन्पना च् । अक्षत भवतु वद्या कान्तः ईइरवरा वा) 

[क्व सपन वचसा दज सद्ध्य च एतं यजमानम् । वचसा 

स्यन् स्वन कर्ममा वणानद्युत्कछपा वचः । दाना च् भागद्ः 
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य् माः = क 

असरद्धददु । यज्ञसमाद्नि खलसादात्यम्नखित्यथः ॥ ५१॥ 
हे इण्टर पर्यैश्वयेयुकत ! इयं यजमानं प्रतयं नय अतिप्रकषः 

प्रतयस धद्ष्मेहवयं प्रापय । वदेव दद्ययति सजातानां समानाः 
तीयानां वरी असत् कड्वति वरी नियमनसमथा मवतु । कि- 
ञ्च ष्ठन यंङमानं दयेखः खंष्टृड तेजस्विन इर । अयं यजमानेदे- 
चानां भागद्ा अखत् भगे ददाति भागदाः यक्षषु देवानां भाग- 
प्रद्{दा मवतु ॥ ५१॥ 

क ~ । ४, 

द्य कुसं षविस्लनश्रे वधा त्वक् । तस्म 
दवा अधथिद्कषन्ययं च अद्यणस्पतिः। ५२॥ 

$ क 

यस्य कुपः 1 यस्य यजमानस्य कमेः हे हविः तदहि अये 
दध 9 ^ = म ट) | 

वद्धय सव भजया पञ्चभिश्च । तस्म देवा अधिवुवन् । उप- 
(कप ५ = ४4 प ५ ॥ # [क 

रिभावेन यल्यश्चस्तं कल्याणन्तत् बरुवन्तु । अथं ब्रह्मणस्पति 
र्मिः ॥ ५२॥) 

चयश्छत्विजो यस्य यजमानस्य गृहे हविः इमः पुरोडारध्र- 
धानं कयै कुमः हे अच्च ! ते यजमानं त्वं वश्य ! देवास्तस्मे तंय- 
अमानेमधिव्रवन् आधिक त्वन्तु स्देभ्योऽधिकोऽ्यमिति । अयं य- 
जमानश्च अह्यणो वैदिककमेणः पतिः पाठको भवतु । यद्ध देवा 
अयं ब्रह्मणस्पतिर्द्धेश्च इममाधेव्रवन् । तस्मे द्ितीयाथं चतु्थीं॥५२॥ 

। ¶ (न द 1, ४४ (श क क 

उड त्वा विस्वं देका अग्न भरन्त चित्ति्मिः। स 
ष | क, क 

ने भव शिवस्स्व सुप्रलीको जिमार्वखुः।॥ ५३॥ 
अश्चि्ुचच्छति । उदुस्वेति व्याख्यातम् ॥ ५२ ॥ 

क?० ( १८, ३, १८ ) चिरुकायसुद्यम्येोदु त्वेति । होजा प्रथ- 
मायास्रचि जिः पटठितायां सत्यां अतिपरस्थाता उदु त्वेति मन्घेण पदी- 
धमिध्यं दाखाद्ायौदूष्दसुत्पाटयतीत्यथेः ॥ व्याख्याता (१२, ३९)।५३॥ 

® [श् ऋ १ ५ ऋ १ क ¢ ++ 

पञ्च दिशो देवीयद्धभ॑दन्तु देवीरपामति इखेति . 
वाधसानाः | रायस्वषं यद्चपते्ायजन्ती गायस्पासे 

(भ, 
न) ¢ ५) 

अ(प अद त ॥ ५2 ॥ 
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चिस्यं गच्छन्ति ) पञ्चयिक्रमिभियङ्ञाङ्पाधनवाहिनीभिः । 
पश्चदिशः । द परिष्टुभो । पश्च दिक्लः देवीः देवानां सम्बन्धि- 

$ १ (~+ ¢ न्य; यन्नमबन्तु पारयन्तु । स्वयं च देव्यः | किंङुवागा यत्न 
मवन्तु । अपामतिन्दुमेतिं बाधमानाः । अमतिम् अमननम् अ- 
ज्ञानम् अपतिः । दुमेतिं च किञ्च रायस्पोषे धनस्य पुष्टौ । य- 

[कर ९ ¢= 9 0 १९ ०. 

ज्ञप्तिं । यजमानम् आयनजन्तीः भागेनं कुदेन्त्यः । रायस्पोषे 
च आधे उपरि । अस्थात् तिष्टतु । दिर स्थापितः अ- 
भिहुतः ॥ ५४ ॥ | 

का०( १८, ३, १८ ) चित्यं प्रतिगच्छन्ति पञ्च दिद इति) त- 
ता ग्रह्यह्निष्वयुप्रतव्रस्थातचयजताना पञ्च दर ₹इत्याद्वषश्क्च 

चलत्य् प्रात गर्डान्त । सवषा मन्नपाड दात ककः अभ्वयारवेते 

| ह रस्वातचिन दत्यथः | यज्ञाश्चरसालनवदेन्यः पञ ऋचः आधे ड् 

{चष्ट प्रथमा दग्दचत्या । पञ्च दख मचदक्षणाप्रचाच्युद्ा- | 

चामध्यारूपा देवीः देव्यो यज्ञपस्मर्दौयमवन्तु । कीटद्यो दिशः 
देवीः देव्यः दवाना मन्द्रयमवरूणसोमनव्रह्मणां सम्बल्थिस्यो देढथः। 
तथा अमतिमस्मदीयम्रक्ञामान्यं दुमेतिं दुष्टं मति पापविषयां वु 
दह मपकाधमानाः {विनादरयन्त्यः तथा रयस्पाष यनया यद्धष 

ति यज्मानमामजन्तो असजन्त्यः मागन कुवन्त्यः {कञ्च यज्ञा 

ऽस्मदीया रायो धनस्य पोषे पुष्टो अधि अस्थाद् अधिक तिष्ठतु 
सख्ुदोऽस्तु ॥ ५४ ॥ 

समिद्ध अभ्नाचधि मासदान उक्थपञ्च इड्यो गमी 
तः । तञ चम परेगरद्यायजन्तोजां यचङ्धमयंजन्त 
क 

टवा; ॥ ५५ ॥ 

समिद्धे अगरी । असंबद्धानि वाक्यानि यद्योगात्तयोगाच 
संबद्धानि भवन्ति । यः समिद्धे सम्यग्दीप्ने अग्नौ प्रभीयमाने 
जआच्ममरहानः यजमानो वं प्रामहान इति श्रुतिः । पह पूना- 
याम् । उपारभावेन देबानापत्यथं पूनकः । आलस्मानं वा कृत- 
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छरत्यं मन्यमानोऽप्निषनुगच्छति । यस्य च उष्थपत्रोऽप्निः प्रणी 
यमानः अशिष्ठोमे उश्थानि भवन्ति तदङ्भूतं ए्रायमभिः । 
सख्यः यज्ञियः गृहीतो धारितोऽध्वशंमा यस्य च मामहानस्य 
तत्तु हवत षव पारम्रूह्य पर ससार्वाच्् अजपजन्त् क्हासछृज्ः 

य॒स्य च ऊमन अन्न हवरक्षणन । यङ्गपयजन्त सगत षा 

कृतवन्तः देवा ऋचिजः । सोऽयं छ्तङ्ृत्य इति शेषः ! ५५ 
अच्चय 1 दीठ्यन्ति व्यवहरन्ति ब्ह्मत्वहो चाध्व्य॑वादिकमभिः 

भ्रचरन्तीति देवा ऋत्विजो यत् यदा वत्त घम ज्वलितं भरवर्य परि 
गृह्य परितः परीशासाभ्यामादायायजन्त यजन्ते । यदा च ऊजी 
हषविरश्चणिनान्ननायजन्त यजन्ते । यदा ग्रहणात्तच्छब्दाभ्याहारः त- 
दा अश्वौ समिद्ध सति दीप्यमाने सति उष्थपवः यज्ञो युभीतः 
गृहीतः धारितः । सीत इति धारित इत्येतदिति (९, २ २,९) 
श्तेः । उक्थानि सखाणि पत्रं वाहनं यस्य स उक्थप्ः रास्िरव 
यज्ञो वाह्यते । कौदश्च उक््थपत्रः इञ्यः ईडितुं योग्यः स्तुत्यः। 
अधिमामहानः महति पूजयति देवानिति मामहानः मदतेर्िकरण- 
व्यत्ययेन जुहोत्यादिभ्यः दुः दखाधिति हित्वमर ठुजद्धीर्ना दीघौ- 
ऽभ्यासस्येति अभ्पासदीधैः यद्वा अधिक मामहान यजमानो 
यत्र यज्ञे ¦ यजमानो वे मासदहान इति (९, २, ३, ९ ) श्रुतेः ॥ ५५ ॥ 

दैव्याय धर्ञ जेष्ट दव्छीः जीसनाः शातपथः ) 
पर्गद्यं देवा यज्ञमायन् देवादेयेभ्योां अध्वयेन्ते 
अस्थः || ५६ ॥ 

 देन्याय धते बृहती षा पङ्वो। यस्मिं अप्य देव्यायद् 

वाना सढन्पने । पत्रे परायते जयतः । जष् यषायत्ृत- 

माय । पयोदानां नीयत इति वाक्यशेषः यथ देवश्रीः देवा 
अस्य शेषः । श्रीमनाः मक्तेभ्य श्रियं दातुकामः । श्रीर्बा यस्य 
मनक वसात । शतपयाः । बहूनि प्युस्यन्नाच यस्मा ब- 

पया; । पञ्च परिश्रय ग्रदीखा । देवाः ऋचिग्यजपानाः यन्न 
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६ एकाक + 9 [९ = ५ ५, सि 
करौ पामच्छान्त ¡ त दवा कटानछम्यजमानाः दवस्यः यत्न कतु 

फामाः; । देवेभ्यो अध्यर्थन्तः अध्वरं कामयमानाः अस्थुः परि- 
वाय्यं स्थिताः ॥ ५६ ॥ | 

हती प्कि्वाण्रजरादक्चरत्वात् । अभ्चिदेवत्या । पएवविध्ाय 
अघ्रये यज्ञो भवतीति देषः । कीद्शाय दैव्याय देवानां हितो 
देव्यस्तस्मै । धरतीति धर्ता तस्मि यागद्रास जगतो धारयिन्र। 
जोपते जोष्टा सविता तस्मै अस्मद्चद्वेपः सेचित्रे । कीदशं 
यज्ञ; देवश्रीः देकान् श्रयति हदिदानिन सवते देवक्छीः | श्रीमनाः 
श्रयते सेवते इन्द्रादीन् श्रीयजमानस्तास्मन्मनोऽनुग्रहरूपं यस्य 
ख श्रमना: यद्वा श्ची्मेनसि यस्य यद्धा क्त्यः चिं दातुं मना 
यस्य 1 शतपयाः छशतसंख्याकाननि पयः प्रश्तीनि हर्वाषि यस्य 
सः | देवा करतिवज इदयं यज्ञां परिणद्य यक्लं परति आयन् भा- 
प्नुबन्ति । किञ्च देवा दीप्यमाना ऋत्विजो देवेभ्योऽथैय अध्वयं- 
न्तः न्तः अस्थुः अध्वरं कटुमिच्छन्तरितश्ठन्ति अधष्वरमिच्छ- 
ति अध्वयेति खुप आत्मनः क्यच् कव्यध्वरपृतनस्यऽचि लोप 
इति अधभ्वरास्तखोपः ॥ ५६ ॥ 

वीत हिः चाधि राता यजय्ये तुरीयो 
यक्ञे यत्रं दव्यमेलति । तते वाका शिषो नो छ्ष- 
स्तम् ॥ ५७ ॥ 

वीतं हविः । बृहती । वीतं कापितपिष्टपाभिपेतम् । शमे- 
# (4 स [ब = = 

तर् सुसंस्कृतं मन्त्रैः । शमिता । शामित्रेति व्यत्ययो वाक्यशे 
| „न [+ ते [क ` थ 

षात् । यजध्ये यागाय । तुसैयश्चा्र यज्ञो भवति । यत्र इस्य- 
स्भूतं हव्यं हरिरेति । अध्वः पुरस्ता्जंमि जपति होता पशा- 
द्चोऽन्वाह् ब्रह्मा दाक्षिणतोऽप्रतिरथं जपत्येष एव तुरीयश्चतुर्था 
यङ्ग; । ततः तस्पातच्चज्ञादुत्थिताः वाकाः वचनानि ऋग्यजुः- 
सामछक्षणानि । आक्िषश्च नोऽस्मान् जुषन्तां सेवन्ताम् यज्ञ- 

[१ (भ £ 

पखमस्पानाटरङपाखत्यथः ॥ ७ ॥ 
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हवियज्ञदेवत्या बृहती । यज्ञो यञ्च यस्मिन् कारे ह्यं होतुं 
योग्यं हविः एति प्नोति ततो यक्ञादुत्थिता वाका वाक्यानि 
ऋग्यजुः सामलक्षणानि आद्टिषोऽभीषटटाथशंसनानि च ` नोऽस्मान् 
ज॒षन्ताम् सवन्तां यज्ञफखान्यस्मानालिङ्गन्त्वित्यथः । कमटो ह- 
विः वीतं देवानापिष्रम् ! इष स्विष्ठमित्येतदिष्ति (९, २, ३, १९) 
श्रुतेः । तथा शमिता सुपां सु इति तृतीयैकवचनस्य शु आदेः 
शमित्रा यजध्यै यष्टुं शमितं संस्कृतम् तुमथस्र इत्यादिना (पार 
३, ४, ९.) यज्तस्तुम्थं शध्यैप्रत्ययः । कीटो यज्ञः तुसीयः चतु- 
थः आद्रो यज्ञुज्ञपः ततो रोचा ऋरखां पठनम् ब्रह्यणोऽग्रतिरथज- 
पः पवश तुरीयो होमः। तथा च श्चुतिः( < २३, १९१ ) अ- 
ध्वयु; पुरस्ताद्यजू षि जपति होता पञ्चाहचोऽन्वाह ब्रह्मा द्- 
क्षिणतोऽप्रतिरथं जपत्येष एव तुयोयो यज्ञ इति । यद्वा आदाध- 
ध्वयुणाश्नावणस्न् वत आग्नीध्ेण प्रत्याश्रावणम् । यजेत्ति ततो- 
ऽध्वर्योः धैषः ततो होतु्वषटूकारः इति यज्ञश्चंतुध कर्प्यते ॥ ५७॥ 

04 © ~ ! ॥ ^ ^ 
सूयं दव देरिकेराः परस्तात् सादिता उ्योनिरद- 

या २।॥ अज॑स्रम् । तस्यं पूषा प्रसवे याति विद्धान् 
सपर्यन् विद्वा खुवनानि गोपः ॥ ५८ ॥ 

¢ क ¢ (~ ० क~ भे ५ 
सुयरशििहरिकशः । त्रिष्टुप् । अघ्रा वा आदित्य एवोऽ- 

भिरिति श्रुतिः | यः सूयेरश्िः सयेसष्श्चरषििः हरिकेशः इ- 
रितवर्णकेशः । स पुरस्तात् सवितृरूपेण ज्योतिः उदयान् 
उद्रच्छति । अनजस्चमतुपक्षीणमप्र् तस्य चभ पूषाप्रसवे याति 
विद्रान् । स्वमापिकारं जानानः पश्वो वे पूषेति श्रुतिः । लक्ष- 

८ © 9 ^ [9 
णया सर चाप्िवाति । प्रणायमानः | संस्पहयन् विश्वा विहा 

नि युषनानि । भूतजातानि । गोपाः गोपायिता समस्य 
जगतः ॥ ५८ ॥ 

अग्निदेवत्या अिष्टुष् । ञ्योतिज्यःतीरूपोऽग्निः अजसखं निर- 
न्तरं रत्यहं पुरस्तात् पूवेस्यां दिशि आहवनीयरूपेण होमा्थमु- 

च (द द्यान् उद्रच्छति उत्स्य यातेछिंङि भधथमवहुवचने नो . ₹ 
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<९,9 मन््रमाष्य-वेददीपसदहिता हङ्कयज्चःसंषिका । 

श्् क 

श धृष्य संध धृर्दिन तयं इत्तं चिचवर्णः वा पाषाणं बिमान 
ति ऋशृद्धयेनोपदध्यादित्यथैः ॥ विष्वावलुदृष्ा आदित्यदेवत्या 
ष्टुप् आदित्याध्यासेनादमा स्तूयते । एषोऽदमादित्यरूपेण दि. 

घोऽन्तरिक्चस्य मध्ये आस्ते तिष्ठति ! असौ वा आदित्योऽदमा 
पृद्धिनरमुमेवेतदादित्युपद्धातीति (९, २, ३, १४ ) श्रुतेः । माहव- 
नयो दुलखोकः गाहंपत्यो भूलोकः तयोर्मध्ये आद्चीघ्रमन्तरिश्चस्था- 
नीयं तन्न स्थितत्वादहिषो मध्ये आस्ते । तथाच श्रुतिः(९,२, ३, 
१४, १५ ) अन्तरेणाहवनीयं च गादेपत्यं चोपदधात्ययं वे छोको गा 
हेपत्यो दयौयहवनीयं एतं तदिमौ लोकावन्तरेण दधाति तस्मदि- 
घ इमो लोकावन्तरेण तपति ॥ १४ ॥ आग्चीध्वेखायामन्तरिश्चं बा 
अभ्रीध्रमेतं तदन्तरिश्चे दधातीति ॥ कीटदा एषः वित्राचः चिचि- 
धं मिमीत इति विमानः अजगश्िमौगसम्थः | तथा रोदसी दयाचावु- 
यिष्य अन्तरिश्चमापप्रिवान् तेजसा सवैतः पूरितवान् पा पूरणे 
क्सुपधत्ययः । स तथा स्तूयमान आददित्यहूपोऽदहमः विश्वाचीः वे- 
दीः घुताचीः सनुचश्चाभिचष्े पदयति यज्ञकतृनयुगरदीतुं कम पद्यः 
तीव्यथः ! विद्व हविरश्चितं स्थापितं यस्याति त्िदवा- 
ची वेदिः घतमश्चितं. यस्यामिति धुताची खर् । तथाच श्रुतिः 
(९, २३, १७) ख विदवाचांराभेचषे घुतचायते खुचञ्चतद्दा- 

श्चाहेति 1 तथा पूवेमिमं रोकमपरममुं लोकं च अन्तसया मध्ये ह्थ- 
तानां जनानां केतं चित्तं चाभिचष्टे सवंजनाभिप्रायन्न इत्यथैः । यद्वा 
विशहवाचीविंदवव्यापेचीदिंशोऽभेचष् सवतः प्रकदयति । यथा चघु- 
ताचीधतप्रास्िदेतुभूता धनूञ्चाशिचष्टे । तथान्तय बह्याण्डमध्य पूर्वै 
भपरं च केतुयुदयास्तमयमध्यवर्िनं बोधमभिचष्टे | ५९ ॥ 

उश्छा समद्रा अस्णः खुपणेः पूवस्य योनिं पितुरा- 

विवेदा । ध्ये दिवो निदितः पदिनरदसा वि्चक्भे- 
रजसस्पात्यन्तो ॥ ६० ॥ 

उक्षा सपुरः । य उदयकारे उक्षा सेचनः सथुद्रः सन्द 
नो भवति तसििन्काङे अवरयाया , अतितरां पतन्ति तदभिप्रा 
यमेतत् यरुणः । वर्णतो निर्दरः । सुपण; सुपतनः । यर पृवे- 

1 



छ्दश्रोऽभ्थायः । १७ । करिका । ६१ । <९.१ 

स्य यलोकस्य योनिं स्थानम् पितुः पितृभूतरस्य । ततो हि 
जायमान उपलभ्यत आदिरस्य इति पिता दुलखाकः आविवेश 
आवरज्षति । उदितयात्रः । यश्च मध्ये चुखोकस्य निहितः अष- 

, स्थितः । प्रदिनिः समस्तरष्पसंखो रिचित्रः । अद्या अश्ना 
व्यापकः स्यात् ख विचक्रमे चङ्क्रममाणः | रजपः रञ्जनस्य 
खोकत्रयस्य । पाति । गोपायति । अन्तो अन्तान् यो न्तान् 
पाति ख मध्यं पात्येव | ६० ॥ 

यम्रतिरथद्छादित्यदेवत्या अिष्डुप् । य आदित्यः पूर्वस्य पूवै- 
दिति स्थितस्य पिवुद्यलकस्य यानं स्थानपातिवेश् आविशति 
दयोः पिदेत्युकेः पिदुःरष्देन छखोकः उदयसमये दुलखोकाज्ञायमान 
उप्रखभ्यत सूयय इति दुखोकपूवभायः सुस्यस्य पितृभूत उच्यते। 
किम्भूतो यः उषा खुष्द्धारा सक्ता । समुद्रः समुनत्ति दयति स- 
मुदः उदयकःखेऽवर्यायपरतनेन दनक चौ 1 अरुणः उद यकारे अस- 
णवणः । सखुपणः रोभनं पणं पतनं गमनं यस्य शद सुपणैः । यश्च दि. 
घो मध्ये निहिवोभ्वर्थिवः।. पटिनर्चेचिन्रद्णेः नानारदविमसङ्कखः । 
अरमा अश्यते व्याप्नोति नभ इत्यदमा व्यापकः । एवंविधः सन् 
विचक्रमे विक्रमते नमः । चश्च विक्रममाणो रजसः रञ्जनस्य लोक. 
चयस्य अन्तो वचनव्यत्ययः अन्ताम् पर्यन्तान् पाति रश्चति। यो 
द्यन्तान् पाति स सध्यं पात्येवेत्यथेः ॥ अथादमपक्षे व्याख्यानन् } 
अयं पुद्धिधिचित्रवणोऽदमः पाषाणः पितुः कर्मपारकस्य पस्य पू- 
वैदिग्बसिन आहवनीयस्य यों कारणभूतमाद्मीधरमाविवेश प्रवि. 
षान् यद्ाहवनीयसुद्रपेद्ास्नीध्रा द दधरेदित्याहवनीययोनित्वमास्नीघः 
स्याश्नातमन्यज । अयमदमा दियो मध्ये आञ्जीघ्नस्थानीयस्यान्तरि- 
क्वस्य मध्ये निहितः स्थापितः सन् रजसो रञ्जनीयस्य जगतः अन्ती 
उत्पत्तिप्रलयरूपकारेद्वयं विचक्रमे पाति रश्वत्ति च परमेदवरसूपेण 1 
कीदरोऽदमा उश्चा सक्ता यागद्वारेण फलाभिवषेक इत्यथैः} समुद्र 
वदडुफङप्रदत्वःत्लसुदसदस इत्यथः । अरुणः पूर्वमन्त्र सू्यसाम्यात् 
सूस्यसखंदशः । खुपणेः स्वगं प्रत्युद्रमनहेतुत्वात् पक्चिसद्ाः ॥ ६० ॥ 

इच्छ वर्का अवलधनच् ससुद्रन्यचसाङ्गरः। रथ. 



८९. पन्जभाष्य-धेद् दौीपखष्िवा शङ्यज्चुःखषद्िता। 

ण क [धे 
= ९9 कः ¢ 0, 0: घ लि 
€~ उल अ दष्दल इः 

५ 

क{० ( 

न क पुदन्यश्मा 
दन्द विश्या इत्याद खतुष्यनेर्डथः ॥ व्यास्याता ( १२ ५६ ) ॥६१। 

| 8} <= व ध द्ध न द ष दसयद अ च वषट् अस्सल ज च दद्द । 
9 क 

यश्चदर्न्दियो देवा र ञ्छ्य वक्चत् ॥ ६२॥ 
{ ५ 

 देवष्ुध्यल्नः। तिकोऽ्डष्टुभः | आधे द उष्म वायोदे 
 देहूः दवान् अष्टुदति यङ्घः। स आ च क्षद् आवहतु च देवात् 
यजतु चत करः सङ्ुबचवाथ याः । यश्च इशः । सुश्रत 

सुखनाम । सुखपाहयति यद्घः स आवहतु च देवान् यजतु । 
किञ्च यक्षत् यजद् पजहु च अश्निः देवः देवान् आ च वक्षद् 

=, 

| तष्टा यक्षदेवत्यादुष्टुप् । देवानाह्यकीति देव 
माह्तः यद्ध देवानावश्चत् आवहल्ु चच्छारः दद्युश्धः 
खश खुखं ्नवुत्रकखत्राद्युत्थमाहयति श्लदः सुखकर यज्ञो देः 
वानावश्चत् साचष्टतु । अ्कर्दयश्च दवायादद्व् आखहुतु यक्षत् यज- 

तच द् यष्त् चहवैयेजश्य स्विष्टं सेयीति सिप्प्रत्ययो 
क 

छकेटाऽडारादित्यडागसः इतश्यलोप शति तिप इकारलोपः ॥ ६२ 

दास्य सा पञ्चय उद्छःमेगोदग्रमीत्। अधौ स- 

पत्मानिन्द्रोः मे निथामेगाधर २। अकः ॥8 
१ 

वाजस्य षा । वाजस्यान्लध्य ¦ मा र परस्वः भश्रुविर्ष 
त्ति; अभ्यसु्ञा वा । उदूप्राभण उद् प्रहणेन | उर्व हि 
युत इति उद्वहं दानं तनत्यथः ¦ उदग्र उद्श्रह्वोयात् हष 

' = ~ 
०) 



खप्तदश्षोऽध्यायः । १७ । कण्डिका । ६५ = <९४ 

ला भश्च्छन्दाति इस्येति ररस्य थकारः) अप अथ समनन्दरमे- 

व सपद्वान् इन्दः प.यप प्सप्राभन नचप्रहणन गाचाहं हस्त 

कस्या भिक्षािशष्टते यचष्णु अनन्लतया च | अधरान् 

अधोगमनान् अकः करतु || ३३; 
3 ४ चठ त्य =, 

इन््रदेषत्यायणष्प् दाजस्याद्चस्य यंखवः प्रसूतिः उत्पत्तिः अचु 
भ अ भ + 

द स्व दावा उदुग्राभेण हृश्हामश्छन्दस्ि उद्श्रःसण उदृश्रदणेन ऊध्वं वि- 
गृह्य दीयत इत्य॒द्ग्रदणं दान तेन मा गादुदग्रभीत् उदभ्रहीत् उद- 
शृह्णातं । अध अथ निध्राभेण निष्राहेण न॑चशरहणेन नीचेहस्तं कृत्वा 
-भिष्चादिः प्रथ्यैत यान्विष्ठुतया अद्धालायेन ॐ इन्तरामे मम स्प 
नान्. शज्चनधसानधमान् निरस्ट्तान् यकः करोतु मा दातारं करोतु 

न् चिक्षन् कसयोत्वत्यथः ) शरोटदछाङड उख छन्दसीति ( पा० 
२, ४, ७३ ) दापि द्यु गुण तिपि द्धे अक इति रूपम् ॥ ६३ ॥ 

उद्यमं निासं च द्यं देवा अवीदव् 
अधा सुदत्नानिन्दाग्नी य दिददीद्याद् उस्यदास।६८॥ 

उदुग्राभं च । उदग्राय च अस्पद्िषयं निग्रामं च शच्ुषि- 
यय् । बद्ध च चया्ष्ष्ण यङ्धावषयदम्् दबः अर्वन् वद्ध 

यन्तु । अथ सपत्नान् इन्द्राय म पप | विषूर्चानन् विष्वगञ्व- 

नान् नानागतान्दडरखा । व्युस्यता ववाह्नपन्ताम्र् अपुनरामः 

मनाय ॥ ददं ॥ 8 9 
 इन्द्राग्निदेबत्यारुष्टुप् । देवा उद्क्भमुद्न्रादमस्मद्धिषयसुत्कषे 

निश्रास निभ्राहं दद्विषययपकषे ब्रह्य अयीरक्चषणं यक्ञविषयमर्वौच 
धन् वधयन्तु । अध अथानन्तरं भे अम सपल्लाम् राचन् विषुचीः 
न् विष्वगञ्चनानादागवीन् इत्या इन्द्रा्ची द्ये व्यस्यतां विनाश्शये- 

तामधुनरागमनाय द्िपदामित्यथेः ॥ ६४ ॥ 
प 1 1 क 8 

ध्चश्चःग्चला नाकश्ुख्य हुस्तदु 1 
1, क 

॥ दर५& स्वर्थल्दा 1द&श् टव अर य्
 

वित्यमारोहन्ति पञ्चभिः । क्रमध्वधञ्चिना । अनुष्टुप् 

॥ 

3 

क दे- 
र 

{= 

2 
१५. 



८८९४६ मन्माभ्य-वददीपसदहिता शङ्कयज्चःसंहिक्ा 

हे ऋरिग्यजयानाः | क्रपध्वम् आक्रमध्वम् ! अभिना चि- 
स्येन रोककाराग्न्यादिवपुद । नाकन्दिवम् । उख्यम् ॥ उ- 
खायां धृतम् अश्रिष्् उख्यम् । दस्तेषु बिधतः धारयमाणाः | 
ततो दिवः पृष्रमारुद् स्वगखोकरं गा मिश्राः समानलेकस्था- 
नायुदः देवेभिः देषैः सह आध्वम् आसनं कुरत देवीभूताः | 
आतरेतदूपं ध्वस्मि सकाररोपेन ॥ ६५ ॥ 

का०( १८, 9, १९) कप्रघ्वमश्चिनेति चिव्यमासोहन्ति । ते ऋ 
त्विजः कमध्वसिति पञ्चश्भिस्तीर्थैन चित्याञ्चिमासेहन्तीव्यथैः ॥ 
आध्चेययनुष्डुप् । हे त्विभ्यजमानाः । युूयमभ्चिना चित्येन कृत्वा 
नाकं स्वर्गखोकं क्रध्वसाकमत स्वर्गो वे लोको नाक इति ८९, २, 
३, २४ ) श्चुतः । किम्भूना यूयम् उखाया संस्छृतमुख्यमभ्चि हस्तेषु 
विश्रतः धारयन्दः । यद्वा उख्यमभग्नि हस्तेषु बिभ्रतः सन्तो. 
ऽप्रिनानेकचित्वान्चिना सड क्रमध्वम् चिव्युपरि पादान् ऊुर्व 
अयोषहष्वमिस्य्थः । ठतो दिकोऽन्तरिश्चस्य पृष्ठं स्वः स्वर्भ 
गत्वा देवेमिरदैवैः प्रश्नाः संयुता सन्तः आध्वे तिष्ठत आस्त उपचे- 
दाने खोद मध्यमवहुवचनं शपो छोपः धि चेति ( पा० €, २, २५ ) 

 सखापः ॥ ६५ ॥ 
न + म क छ, 1 छ परार्चामर्डं प्रदा पेहि' विदानग्नेर॑ग्नपुरो अग्निं 

वेह । विद्वा आशा दीद्यानो विमाधूक नो भेदि दि 
पटे चर्तष्पद् ॥ ६६ ॥ 

माचीसतु । शिष्टुप् । प्राचीं दिशम् अनुपरेहि भ्रगच्छ। 
विद्रान् स्वमधिकारं मानानः। अरेः इष्टकास्थसरूपस्य । है 
अपः उख्यरूपपरणीयमान । पुरोऽध्निः । पुरोगामी अभिभव 
इह य्न । ततो षिषवाः सगः आक्ताः दिशः दीयानः । आभा- 
सयन् विभादि । विविधं दीप्य । उजेश्नः पेष! द्विपदे 

) 2) 

४५ 

नार 

` धतुष्पदे । द्विपाश्चः । षतुष्दाद्यश्च ॥ दे६ ॥ 



सक्षदश्चोऽध्यायः ! १७ ! कण्डिका । ६७। २.५ 

आग्नेयी शिष्टुष् है अभे ! इदानीमानीत्त उल्य बहि! प्राचीं 
{देश प्राणाख्य प्रकृष्टां दिशगनु दश्चश्त्य स्वं अहि धकरण गच्छ । 
काटरास्त्वम् विद्धान् स्वाधकार जानानः । गत्याचहे अद्रे ! इदा 

स्मिन् प्रदेरो अश्रेः इष्टकानिष्वादिदस्य स्यिलिरूपस्याय्चेः एरऽधिर्यव 
पुरः अग्र अङ्गति गच्छतीति पुरोऽभ्निः दुसेगन्त ध्ुख्यो सव प्रकृ 
त्यान्तःपादमव्यपर इतति खन्भ्यमावः । किञ्च चिदवाः सवः आदा 
दिशो दीद्यानः दीपयन् धशकाद्य्न् सन्त्वं विभाहि विाषण दी- 
पथश्च । ततो नोऽस्माकं द्िपदे पुचादिकाय चतुष्पदे गवादिकाय 
उजमन्न धरहि सम्पाद्य ॥ ६६ ॥ 

धाथन्या अदहुद्युट न्त रद्वचर्ट्दन्तरश्चदचनचार 

इस | दिच। नाकस्य पात् स्वञ्यातिरगाखदमर् ॥३७\ 

पृथिव्या अहम् । पिपौडिकमध्या बहती । यजधान आह 
प्थिव्याः सका्चात् अद्म् उदन्तरिक्षपारहम् उध्वेक्रमेण अ- 
न्तर क्षपरूडः; । अन्ता रक्ादङ्ादवत[इहय् | दलम! रूढः । 

दिवः नाकस्य पृष्टुमारूढः । नाकस्य पृष्टच्च स्वरादिस्याख्यं 
ज्योतिः अनाम् आगतः प्रा्रोऽदं क्षिमी भूतः । गाहेपस्यादप्री- 
प्रीयमागच्छन्त्यादध्ीध्रीयादाहवनीयमित्यादि श्रुतिः अ्रीनां 

श 9 ¢^ (~ 

खाकस॑स्तव दशयति ॥ ६७ ॥ 

आश्चेयी पिपीष्टिकमध्या वृहती आदयतृतीयो अयोददया्मो दि 
तीयोण्शटकः सा पिपीलिकमध्या बृहती अयोदशशिनोमेष्येऽ्कः पि 
पीलिकमध्येनि वचनात् अब्ाद्यश्लयोदशः द्वितीयो नवकः तृतीय 
अत्दशक इति षटूतरिरदक्षरत्वाद् हवी च्िपादनिष्ठमध्या पिपी 
सिकमध्येति वचनात्पिपीलिकमध्यष च । यजमान आह् अहं फथिव्या 
उव् उद्वतः सन् अन्तरिक्षमारुदमारूदोऽस्मि । तस्मादन्तरिष्चादुद्रतो 
दिवमासुट् दछखोकमारूदु।ऽस्मि । दिवो द्ुखोकस्य यो नाको दुखरः 
हितः पदेः तस्य पृष्ठादुपरिभागात् स्वः ज्योतिः स्वगलोकस्थ 
ज्योतिसयदित्यमण्डलकमहमगां गतोऽस्मि प्राप्स्यामीत्यथेः इणोगा 
दुडीति गदेशाः ॥ ६५७ ॥ 



८२.६६ मन्यमाष्य-बेददौीपखष्िता शुङ्कयज्जुःसंहिता। 

स्ययन्ना नपिश्छन्व जा वा रोष्ान्लि रोदसी) 
$ ~ ॥ ̂ +~ "~ @= +~ 

यश्च य विदवतोधार् १ खुविद्ाष्ण्सो हदिल{्र ॥ ६८ ॥ 

स्वय्येन्तः । अयुष्टुष् । अत्र द्िदीयोऽधदः परथमं व्या- 
ख्यायते यच्छद्धयोगात् । य्न ये यजप्रानाः | दिशतो पारं 
सवेतोधारम् । आहुतिदक्षिनाच्ानि य्गस्य धाराः । ताथिर्ेष 
वेति \ यद्रा विश्वस्य जगतो धारयितारम् । वैश्वानर मारुत- 
दसोद्धोरा बाजस्य धसप्रीयानि धारा वा यद्गस्य । सुविद्रासः 
ज्ञानकथंसश्चुचयकार्णिः } वितेनिरे वितन्वन्ति । स्वस्येन 
स्वछोकं गच्छन्तः नपिक्षन्ते पूत्रपशवादिषतक्कचयसवात् । अ- 
रोहन्ति हि धां रदी दिव एदद्वक्ेवणम् नतु चावाप्रथिन्यो 
रभिधानम् दिव इति स्वःकब्दादानतामथ्योत् कथं भूतां चा- 
मारोहन्ति । रोदक्ती रोधी जरद्ु्ेकःदीयाश् ॥। ६८ ॥ 

अश्चियौ अवुष्टुपए् खष्डु विद्न्वि जानन्तिते द्यिद्श्वः क्चान- 
कयसमुञ्यकारिणः ये सुचिद्धासो यज्ञं विचनिरे त्वितन्वन्ति अद्ुति- 
श्रन्ति कशं यज्ञं विदवसोधारं विद्दतो धायस यस्य वस् जाद्ुःति- 
दश्चिणान्नानि यज्ञस्य धासः देदवानरयादतपृणणद्ुदवसोश्रासःच्ाः- 
जप्रसवीयातनि वा यज्ञस्य धासः यद्वा स्वस्य अग्रतो धारथयिता- 
रम् । ते यज्घक्छ्चारः स्वः स्वं यस्तो गच्छन्तो नापेद्धन्ते वुपश्वा- 
द्यपेक्चां न इवते कृतक्कस्यत्वात् । द्यां स्वर्थं चारादन्ति कीट्दीं द्या 
रोदसी रुणद्धि जरसूत्युशाकष्छीम् खा सेदस्पी वाम् धस्य द्ाद्- 
राश्छान्दसः पूवेसवणेदाधः दिष्य यिद्धेषणं नतु दादाप्रशिञ्यर- 
भिधानं दिव इत्युपादामावत् । यद्धाये यजमानाः सुविद्धालः खुष्डु 
कमप्रकारं जानन्तः विश्वतोधारं जगद्धरणदतुं यक्ञं वितन्वन्ति 
चेष्षण इवेन्ति ते यजमाना चामन्तरिष्चमायहन्ति सथा योदसी 
द्यावाभूमी जरोहन्ति तचः सवयेन्तः स्दशस्यकसदत्ययण्डरं प्राप्य 
चन्तोऽन्यक्किमपि स्थानं नपेश्चन्ते ॥ ६< | | 

# ¶ ४५ 1 ९ | अग्ने प्रहि प्रथमो देवयतां चश्ुंदवाना्त सत्यः 



सपदद ऽध्यायः । १७ कण्डिका । ७० ९.३ 

नापर । इर्यन्नसाण् श्गुभिः सजाकाः स्व अला- 
नः: स्वास्ति ॥ ६९ | 

अश्च भदे प्रसाद । पथः दवयताप्र् दवन भेच्छता- 

म । यस्त्व चद्घुः दवनाप्ष च पनि मरनुष्वामान्र् । तत् 

स्वपि पथमं प्रत्ति सति । इयक्षपाणाः सूयुभः । यागं इबा- 
भ क ४ णाः । चृगु्रहणपापेवानूचाननव्राञ्चमपिरुक्षमायंप् । सजाशः 

५, भ १ ध ४ 

सप्ानजविणवि दबः सन्दः । सवटरक्रद्् यन्तु यजमानाः स्वः 

स्ति अविनारसेन ॥ ३९ ॥ 
आग्नेयी रेष्टुप् हे अग्ने ! त्वं देवयतां देवानिच्छतां यल 

नानाँ प्रथमः परेहि पुरतः प्रकथण गच्छ देवालिच्छामन्ति दवयान्त 
तेषाम् सुपर आत्मनः क्यज्िति क्यजन्वाच्छत्प्रत्ययः कयि चती- 
स्वे प्रति न ऊछन्दस्यदुवरस्येाति तद्भावः । कथं मदाग्रतो गन्तव्यं त- 
राह यतर्न्कं देदानाञ्ुतापि च मत्यानां मवुष्याणां च्षुःस्थानीशः। 
रोकेऽपि गच्छतः पुरुषस्य दृष्टिः पुरतो याति । किञ्च यष्टुयेर्छ- 
न्ति इयक्षमाणा अभ्यासे लोपदछान्दसः इयक्मा ण्य यष्टुमिच्छि- 
न्तो यजमानाः स्वरिति यथा तथा आवकारोन स्डः स्वय यन्तु प्रा 
प्नुवन्तु । कीटदः श्थुभिः भगुगाचवि्रैः सजोषाः समानो जोषः 
प्रोसयषं ते । श्गुप्रदणमनृचानवब्ाह्यणोपलक्णम् उत्तमत्वघ्रः प्री- 
तिमन्तः ॥ ६९॥ 

14 \ 

नरोषास्ता खमनसा दिरू्पे धापयेते किटुमे र 

समीची । यावाक्चाला स्क्मो अन्तानि देवा आरभ 
धारयन् द्रविणोदाः ॥ ७० ॥ 

पयस्ाभिजुहाति । नक्तोषासा । व्याख्यातम् ॥ ७० ॥ 
का० (१८) ४, २) स्वययादृष्यायष्वह्य चारयश्द्ङ्कदत्खापय- < २. 

साभिकज्ुशोति कृष्णाया दोहनेन स्वपमाठृग्णायवसिश्च तकोषासेति 
अष्ययुः स्वयमातृण्णष्टकोपररि समीपे प्रतियस्यात्रा तमशिनि धाय्यन् 
ङष्णवर्णांयाः व्वेतवत्साया गो दग्यन दोहनेन सुण्मयदोहनप्ःचेणः 



<९८  भन््रभाष्य-वेददीपसहिता शुद्कयद्धःसंहिता । 

यहु स्थानीयेन स्वयमातृण्णां सिञ्चन्निध्मस्थेऽग्नौ जक्षेति नक्लोषाक्ते- 
त्युग्धयेनेस्यथः ॥ व्याख्याता दादे ( १२, २) ॥७२॥ 

अग्नं सहसाच्च रातसूचेञ्छतं त प्राणाः स 
चखान; । त्व साहसस्य रय ईद तस्य त चिच 

वाजा स्वाद ।॥ ७१॥ 

अधध सहृल्वक्ष । अद्या वरद् । ह अप्र सहद्लाक्ष। ए 

रण्यशकरका एष सहस्चाक्षः । शतम्रूजन् । यददः शतश्चाषां ₹- 

द्रो ऽखञ्यत । यस्य च तव | शतं पाणाः सहस्चं व्यानाः । यथ 
खं साहस्रस्य रायोधनस्य - इविरुक्षणस्य रैकषे | तस्मे तेतु 

, स्यद् । वधम । वद्घातदानकरमा । दद्मः कजा वाजित 

[विभक्तव्यत्ययः;। कजपनन् हवरन्नणम्् | स्वाह इुहुतमस्तु १ 

आग्नेयो विरादूपङ्क्तिः ददाक्षस्चतुष्प।दा । हे अग्ने खदस्माश्च ! 
सहखमक्चीणि यस्य तत्सछम्बुद्धिः हिरण्यशकखान्यव नेजाणे 1 
तथाच श्रुतिः (९, २८३, ३२ ) हिरण्यशकठेवा एव सहस्राक्ष 
दाति । हे रातमन् ! इतं मूधानो यस्य । यददः शतशीषा रद्रा 
९श्चञ्यतेति (९, २ ३, ३२ ) श्ुतेः । यस्य तव रातं पाणाः सद्चं 
व्यानाः शतसदशखशब्दावपरिमितवचनौ । यञ्च स्वं साहसस्य 
सह खपरिमितस्य रायः धनस्य इरिषे परथुभेवसि सदखादण्् 
त्ययः । तस्मै ताद्शाय ते तुभ्य वं वाजाय विधम वाजमन्नं हवी. 
रूपं दद्यः वाजमिति विभाक्तेत्यत्ययः। विद् घातिद्नकमर । स्वाहा ए- 
तद्धविः खुहतमस्तु ॥ ७९॥ 

 भुपण{असि गरुत्मान् पटे पृथिव्याः सद्  मासा- 
न्तरिक्षमाएण ज्योतिषा दिवयुद्तमावतेजण दिद 
उद्दैष्ह ॥७२॥ ` 

स्व यमातृण्णायामाग्न नसरदधातं | इुपणाह्पात द्राभ्पामा 

मेयीभ्यां पड्किषिष्डुञ्भ्याम् । यस्त्वं सुपणवदक्ते । गरुत्पान् 
रणवा अशनायाश्ररीरः । स पृष्टे पृथिव्याः सीद् अवस्था- 
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नङ्कत । भासा च दीप्त्यान्तरिक्षम् आपृण आपूरय । उ्यौतिषा 
दिवम् उत्तभान उत्स्तमान उत्तम्भय । तेजसा दिशः उदूदंह । 

तेजसा च दिशः दृदीड्कर । आदीपनार्थो वा ईहततिः ॥ ७२ ॥ 

का (८१८४, ७) तस्याररिनि निदधाति सुपणोंऽसीति वषनू- 
कारेण । स्वयमातृण्णायां शखुप्रणऽसोति ग्द्धयेन वपटूकारेण चा- 
चि स्थापयनीत्य्थः ॥ अग्निदेवत्या पङ्क्तिः । हे अश्न! त्वं खुपणा- 
ऽसि सखपणपक्ष्याकासो गरुडसलमानोष्प्सि । गरुत्पाच् यर्त् गरणं 
गखनं यश्चणमस्यास्तीपति गर्व्मान् अदाना पावानित्यथः । अतः पृष्ठ 
उपरि सीद उपविदर । मासा स्वध्रकाशन अन्तारश्चमापृण सवतः 

पूरय । ज्योतिषा स्वसामथ्यैन दिवे दखोकथुत्तमान ऊर्वे स्तस्मितं 
कुर स्तम्यर्हटः श्वः रानज्छ्ातिवि श्नाप्रत्ययस्य रानजादेदः । 
तथा तजसा स्वेन दिश उद्दह उत्कपंण दद्म कर दीपय दा॥७२॥ 

आजुहायः स॒प्र्पकः पुरस्वादग्ने स्वं योनिसासींद् 
साध्या । अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तरस्छिन् विद्व देवा 

` थजमानख सीदत ॥ ७३॥ 

 आजुहानः | अभिहूयमानः । सुप्रतीकः सुद्ुखः सन्। 
५ क (५ क (4 ५, (8 प ५ 

पुरस्तात् प्रूकस्या दस । हे अप्रं | स्वं साति स्यानम्र् जाक्तद् 

अधितिष्टु साधुया साधुक्रिखाविश्षेषणच्वेन श्रुस्या व्याख्या 
तमू ¦ यूयमपि च हे विश्वेदेवाः यजमानश्च सीदत । अवस्था 
न करत । अस्मिन् सप्रस्थे सह् स्थाने । अधियन्ने स्वगोख्ये । 
स्वगा वं छक्र; सषस्य इति जरतः अध्युचरास्मन् सवत्र । 

अन तृत्ताय. वादः परत्वाद् व्यास्यत् अजयस्तम्बन्धात् 

आएर्नेयी तिष्ट । ह अग्ने | त्वमाजुह्ानः आहूयमानः सन् सुप 
तीकः रोभनं प्रतीकं मुखं यस्य एुद्ुखः खर् धुरस्वाद् पूवैस्यां दिः 
शि साय साश्व समीचीन विसकेयादेदाः स्व योनि स्थानमासतीद् 
अधितिष्ठ । हे विष्व देवाः ! युय यजमानश्च अस्मिन् पुरोवर्तिनि 
अध्युत्तरस्मिन् अधिकुत्ङृष्टे सधस्थ अग्निना सह स्थातुं योभ्य- 
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स्थि सीदत यज्ञाख्ये स्वर्गे उपविशत । द्यौवौः उदर सधस्थभिति 
(९) २, ३, २५ ) श्रुतेः ॥ ७३ ॥ 

ता स॑ङिलुनरेण्यस्व दिच्ापहं धणे सुति वि- 
दवजन्याम् । खासस्य कण्वो अदुहत् प्रपीना सदह 
सधाशं परयसा छदी गान् | 9४॥ 

तिकः सिध अदश्ाति तिभिः कऋभ्मिः) अत्र कण्वः 

साषिन्ा त्रिष्टुभा पुरस्ताञ्ञ्योतिषा पेतं कामदोहृ्ीं पयो य- 
याचे | ताष्छ्तरितुः । तां सवितुः सम्बन्धिनीम् । वरेण्यस्य 
वरणीयस्ष | चिद्रां चायनीयम् अष्णं जषटणोमि स्वीकरोमि । 
सुपनिप्र् कर्पाणमतिम् यिशजन्याम् सबेजनेभ्यो हिताम् यां 
सुमतिं पाप्य । अस्य सप्रितुः सम्बन्धनीम् कण्वः अदुहत् । 
दुग्धवान् परपीनां एूरितां पयता । सदस्वधापं बहुधारां बह्- 

2 

वादा इुड्म्बस्य धारायत्रामू । पर्दा महता गापम् ।॥ ७य॥ 

का० ( १८, ७, ६ ) खमिदाधानड शामिलीवेकङ्कत्यौ दुम्बयै- 
स्त सवितरिति प्रत्थुचम् । अध्चिनिधानानन्तरमध्वयुस्वत्राश्चौ स- 
भिश्चथमादष्मति ठं सवितुरिति शममर विधेमेति वेक्ड्तीं पे 
द्धा अप्रं इत्योदुस्वसमेत्यथः ¡ कण्वा सावित्रा अिष्डुप् । च- 
रेण्यस्थ बरण्ीयस्य सधितुः सम्बन्धिनीं तां सुमति शोभन- 
युद्धिमहमावृणे आभिप्रुख्यन बणे स्वीकसेमि । कौदरी सु- 
मति चि्ां यनीयां स्वापेष्छितव्हुविधकरदानसमथीम् वि- 
दवङ्गन्यां सवेजनेभ्यो हितां यद्ध व्िश्वजन्यप्रुत्या्ं यस्याः खा- 
क्षि्वजन्या ताम् जगदुत्यापररसययधप् । तां कां कण्थो भुनिर- 
स्य सवितुयौ सुमविप्रेय गां धेबुमदुहत् अयुग्रदकारिणी वुद्धि 
दग्धवान् कीटं प्रफीरां प्रकधेग पीनं पयसा पूरिताम् सदन्चधा- 
ण सहद् धारा यस्यास्ताम् सहखक्चीरधारयायुक्ताम् यद्ध बहुन 

 छुदुस्यस्य धारेत् । पयसा दुग्धेन मही मडइनीं बह्ुदुग्धामि 
त्यथः रवस्तिद्धिद्शरोष् । स्वमतिया कण्वेन दुग्धा तामहं व्रणे 
द्राति सर्वाथः ॥ ॐ ॥ 96 
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दिध ने परमे जन्य॑ननशने किल स्नोदैरवरे सध- 
स्थ॑ यस्प्राद्योनेष्दारिश्ा यजेत वत्वे हवींति जहर 
समिद्धे । ७५ ॥। 

न), । चिस्थानोऽगिर्ेवता चिष्टुप् । विधमः | विद् 
धातिद्नकभां । द्रः । ते तुभ्यम् | परमे जन्मन् हे अप्र प- 

५, [१ (व [क 9, क 

रमे जन्धमि जाताय आद्वित्याप्मना रि्थिताय । द्यौ अस्य 
परमञ्चन्प । विधमस्तोमैः स्ततिभिः । अवरे सधस्थे स्थिताय 

` विय॒दात्मना । अन्तरे बा अवरं सधस्थम् । यस्मात् योनेः 
उत् आरिथा ऋ गतौ । अस्येतदूषम् । यस्माच स्थानादुदतो- 
ऽसि । यजे तस्स्थानमहम् एष वा अस्य स्वां योनिः। एष 

७५ ‰५ क, (५ # १ [क विः ^+ €. भ (क दध 

रपि चिच्योक्षिरच्यते । किश्च प्रखे दर्षीषि जुहुरे समिद्धे । जु- 

ह्मि खयि हवी समिद सम्यग्दी्रे ॥ ५ ॥ 

श्रत्ससददण्ा िस्थानाशथिदेवत्या तिष्टुप् । हे अश्च ! परमे जन्मन् 
परमे जम्मनि दिवि आदित्यात्मना स्थिताय त तुभ्यं वयं विधम ह- 
विर्दञ्चः। द्यवा अस्य परम जन्मेति (९. २, ३, ३९ ) श्चुतेः । अवरे 
सधस्थे दिबोऽवाच्ीने सहस्थानऽन्तरिक्च स्थिताय विद्यद्रूपाय 
ते स्तोत्रैः स्तो्ैर्वपं विधम परिचरेम । अन्तरि वा अवर सध- 
स्थमिति (९ २, २, ३९ ) श्चतेः । है अघे! यस्माद्योनेः इष्टका- 
चितिरूपात् स्थानात् त्वश्रुदारि्थि उद्वतोऽसि ऋ गतो छिद् संहि 
तायां दीधःत येनिमहं यजे पूजयामि । ततः .सभिद्धे सम्यक् 
परज्वाख्ते त्वे स्वपि इवाप प्रज्ुुरे प्रजुहुविरे प्रहति ऋत्वि 
जः इर्यो रे इति इरेपरत्ययस्य रे अदेशः । पष वा अस्य स्वो यो- 
निरिति (९ २, ३, ३९ ) श्रुतः । एष चित्योऽध्चिः ॥ ७५ ॥ 

द्धा अद्रे दीदिहि पुरो नोऽजंखया मूम्यी यि- 
छठ । त्था राहवन्त उपयन्ति वाजः ॥ ७द॥ 

ेद्धोऽअभ्रे । आभरेयी विराद् । अकर्पेण इद्धः दीः सन 
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हे अघ्रे भूयोऽपि दीदि दीप्यस्वं । पुरः अग्रतः नोऽस्माकं 
क ९ ^~ 

ठ्यग्रास्थतः । एतया अजक्धवा असु्न्चणया । दुस्य सापःका- 

ष्टिकया । पुंशब्दः काषएवचनः । भुमी उ्वरन्तीं गारिरष्या- 
दिति च स्मृतिः, है यविष्टु युवत । यतथ त्वाव क्न्वन्तः 
शाश तिफाः उपवन्ति उपगच्छन्ति वाजाः अन्नानि अतो दी- 

 दिहीति सम्बन्धः | ७६ ॥ 
व्िष्टटषछठाशिदेवत्या दिरडतुष्टुप् दराकाख्ये विराडत्थु 

त्तेः । इ यधिष्ठ .अत्ियुवा यावश्चः अतिशायने तमविष्टनो स्थूङ- 
दुरयुवसत्यादेना ( पा० 8, ४; १५६ ) वपे पूवगुणः इ युतम ¦ 
दे अभे ! त्वं नोऽस्माकं पुरोभ्रे दीदिहि दीप्यस्व दीव्यतर्विकर- 
णल्यत्ययेन ज्ुडोत्यादित्वाच्छपः इलो द्वित्वम् तुजादीनाभेति पू्व- 
दीधः । क्रिम्भू तस्त्वम् अजख्याञुपश्चीणया सुभ्यो सपित्काष्ठेन 
प्रद्धः प्रकर्षेण दीप्तः खुपीराब्डः काष्वाचकः यद्वा लोहमयी स्वल- 
न्ती स्थणा सुम अजच्चया स्या सूर्मीसमानया स्वाख्या दीदि- 
हि । सुमीराब्दधा जउ्वारोपलद्चक्तः ह अभ्रे ! यतः राश्वन्तो निर 
न्तरभाविनो वाजाः अन्नानि हवींषि त्वाम्रुपयन्ति प्राप्छुवन्ति 
अतो दीप्यस्वेत्यथः ॥ ७६ ॥ 

अग्ने तञ्यादर्वं न स्तोभः कतुं न सद्र हृदि 
स्पशम् । चष्यासा त ओहैः ॥ ७७ ॥ 

तिस्च आहुति । अग्ने तमेति व्याख्यातम् ॥७७ 
का० (१९, ४, < ) स्ुवाहुतौ जुहोत्यग्ने तमद्येति प्रत्युचम् । 

समिध आघायाध्च तमिति ऋऋशद्धयेन सुवेणदे घुताह्ुती तच्राश्चौ 
जु लर्वीस्यथेः ॥ व्याख्याता ( १८ 8 ) ॥ ७७ ॥ । 

चित्ति उहटाभि जनस घतेन यथां देवा इहागमन् 
(न वीीतिहोता ऋतावघः । वत्यै दिदयस्य भूमनो जहोनिं 

, ^ दिद्वक्भेणे सिदवाहारदाभ्यप हिः ॥ ७८ ॥ 
 चित्तिञ्जुहोमि । वेदवकमेणी जगतस्यतिजयती वा । चित्ति- 
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मचित्तमेषाग्ररिग्यजपानानामर् जुषि अश्चिस्रम्बन्धं करोमि । 
अश्चितच्छपरिङ्ञानविन्तननन्तानं कतेपीत्यथः । मनसा 
च घृतन च सह । तथा जुहोमि । यथा देका इहागमन् दृह 
आगच्छेयुः । कथं भूताः वीतिदहयवाः कापरितयज्ञाः । दात्रा इति 

यत्ञनायस्ु पठितम् । ताष्धः सल्यट्रधः किश्च | पच्य विषस्य 
भूमनो जुधेमि एश्वफर्ममे। अविपविभूताय चिहवस्य यूतग्रासस्य 
जुहोमि विद्वक्मैणे विद्वाहय सवेदा अदाभ्यम् अतुपक्षीण- 
शू हषिः ॥ ७८ ॥ 

विदवकमेदे वत्यात्तिजगती । मनसा घतेन च सड चित्तिम्त्वि- 
बूवजसनां चित्ति जुदोमि _अग्निखस्वद्धं कामि अग्नितस्वपरिज्ञा- 
म{थ सन्तन सन्तान कररामत्यथः । सङ्कस्पदकृट्दाल्मक्र मनः 

निश्चयात्मक चित्य् । तथः जुहोमि यथा इह यज्ञे देखा आगमन् 
आगच्छेयुः पुषादीत्यादिना गमेदङि च्छेरङ्् । कडा देवाः वी- 
तिहोः । होता इति यज्ञनाम (८ निघ २, १७, < ) वीप्वेरभिखः- 
घोटोता येषांते दीदिष्टचाः कामितयज्ञाः | ऋदादघः ऋतव सत्यं 
यज्ञं वा वध्यन्ति ते चनचधः क््िता्यां दीधः । किञ्च विद्वा 
संवष्वहःसु आदन्धमनुपहतं स्वादु हिः दिद्यक्रेणे भ्रजापत- 
ये उुदमि। कीद्याय विद्वकमणे भूमनो भूस्नो सहते विद्वस्य 
जगतः पत्ये स्वामिने भूमन इत्यत्रोपध्रारोपासाव आः ॥ ७८ ॥ 

ममते अघने स्धभिध॑ः सप्त जिह; सप ऋषयः स्प 
धाम॑ परियाणि | सस दोः सपधा त्वा यजन्ति सक्ष 
यः रीराध्रणस्व धृतेन स्वाहा ॥ ७९ ॥ | 

सक्च बानयी । सप्ते तव है अग्ने समिषः समि- 
न्पनाः प्राणाः यतः सन्ति । यत सप्र निहाः तव सप्र 

पुरषान्संहृत्येकीकृतोऽयमग्निस्तदभिभायमेतत् । यतश्च सप ऋ 
षयः तव यष्टारः सन्ति। यतश्च सप्र धामानि परियाणि । सप्र 
च्छन्दांसि भियाणि तव स्न्ति। यतश्च स्घ्र सेत्राः आाग्नी- 



५ ९० मन््रभाभ्य-वेद्दीपसदिता शुद्कयजुःसंङिता | 

ध्रपर्न्ताः । सषा स्वा खाँ यजन्ति । अतो अवीभि सप्र णे- 
नीः सप्र चितीः आपृगस्व अपृरयस्व घतेन स्वाहया घुहूतं 
न ® © 

चतद्धविभव्रहु॥ ५ 

का० ८ १८ ४; ९) ) पू्णांडुतिश्चं सप्त त इति | सुच पएृणोह्ुति- 
श्च जुद्ाति घूतपूणया स्नचा आहुतिः परूणीहुतिरिव्य्थः ॥ सन्र्धि- 
दष्टा अग्नेयो दचाधरैका चिष्डुप् । हे अग्ने | ते तच घ्र समिधः स 
मिन्धनाः प्राणाः रीषण्याः सान्ति । प्राणा वै सापिधः पाणा द्यत 
सामन्धत इति (९, २३, ४४ ) श्रुतः छश्च तव सक जहाः स- 

न्ति ज्वाखारूपाः सत्त जिहएः हिरण्याङ््गाद्याः आगमोक्ताः यद्धा 
आथर्बणिकोक्ताः ( शुण्डक० १, २ )। 

काठ) कराली च मनोजवा च विोहिता चापि सधूमवणो। 
स्फुखिङ्किनी विद्वख्ची च देवीटेखायमाना इति सक्त जिहा इति, 
तथा सत्त ऋषयः मरीच्यादयस्तव द्रः सन्वि। तथा सत्त धिया 

णि धाम धामानि छन्दासि गायन्यादौनि तव सन्ति! छन्दा“्लिवा 
अस्यसत्त धाम पियाणीति( ९, २, ३, ४४) श्रुतेः। यद्वा धामानि स्था- 
नानि आहवनीयगाहेपत्यदक्षिणाग्िभ्यावस्थ्यपाजाहिताग्नीश्रौ- 
यणे सोमयागे चह्िष्छस्काणि खन्ति। किञ्च हे अश्वे ! सक्च हो- 
जाः होचादय ऋत्विजः सक्त्य सप्प्रकरिरग्निष्ठामादिसक्तसस्यामिः 
त्वा त्वा यजन्ति होता प्रडास्ता व्ह्मणाच्छसी पोता नेष्ठाग्नीभ्नो 
ऽचछावाकश्चेति सप्त दोचाः अग्निष्टोमोऽत्यग्निष्ठाम उद्ुथ्यः षोड- 
इयतिरात् आप्तोयोमो बाजपेयश्चति स्तसंस्थाः परकासः। हे अग्ने! 
स त्वं सप्त योनीः चितीः घ्रृतेनापरणस्व सप्त योनीिति चितीरेत- 
दाह (९, २, ३, ४८ ) सकचितिकोऽः्नस्ति च श्रुतेः । स्वाहां 
खुहतमस्तु यद्धा यज्ञो वे स्वाह्यकार इति (९, २, ३ ४४) श्चुतः 

स्वाहा यक्ञरूपः त्वं सक्त योनाधुतेनापृणस्व एण तृतौ तुदादिः ॥७९॥ 
क, {क 

गकञ्यातख चन्रञ्यतथ सत्यन्यातदकच =्वा- 

तिष्व | शक्रश्च ऋतपाञ्ात्यष्ण््ाः ॥ ८० ॥ 

| भारतान् अदहत क्रञ्यातारतं षड्(मत्म्ममास्तामः) 

तत्र चककस्यश्ाचं सप्रमहतः । परथमा उष्णङ् चतुर्धा च| 



सषर्दशोऽध्यायः । १७ । कण्डिका । < ९.७५ 

(# न ॐ (9 3 
दितीयाठतीरे गायन्याों । पश्चमी जगती षष्ठी गायन्युष्मि- 

ग्रा । शुक्रज्योतिः पुरोडाशश्च स्वपंसं मक्षयतु । चित्ञ्याति- 
अ सत्यजञ्योधि ज्याोतिष्मांश्च । शुक्र ुतपाश्च अत्यहाश्र | 
अथंकपदनिरक्तम् । शुक ज्यातियस्य शुक्रस्य वा ज्यात्तिथस्य 
स शुक्रज्योतिः | चित्रं ज्योतिः सत्यं ज्योतिः । ज्योतिष्वान् 
ज्योतिषा तद्रान् | शुक्रः श्चुः तपाः सत्यं यत्नं शां पाति। 

अत्यहाः अतीत्य अहः पापं वतत इत्यत्यहयः ॥ ८० ॥ 
काऽ ( १८, ४, २३, २४) वेदवानरेण ग्रयय्य सेकवटुतन् हस्तन 

भारुतान् जुद्यतोव्युपतिद्य यैश्वानरे वा देश्वातरं पृधु छृत्वा श्यु- 
्रज्योतिरित्त अतिमन््रम् विभ्रुखनारण्येऽनुख्यमर । वैदव्ानरपुरो 
डेन यागं छत्वोपविश््याहवनीवे हस्तन समारुतान् घुरोडाद्ान् 
सवेतान . जुहोति शुक्ज्योतिरित्यकेकमन्त्रेणैकेकम् । यद्वा वै- 

. इवानरपुयोडाशस्योप्येव मारुतान् जुहोति कि इन्वा प्रथनक्ा- 
ठे वैश्वानरं पुरोडायं विस्तीणं कृत्वा । आरण्येऽनूच्यं सक्षमं पु 
रोडाश्ं विप्भुखेनोश्रश्च भीमश्चति बश््यमाणसन्डेम चुहोतीत्थथः ॥ 
षट् मसदूवत्याः आया उष्णिक् पकंकस्याद्याचि खह्त सक्र मरुतः) 
दुक्रज्योविरित्याया एकोनपश्चारान्मख्तो युययचःस्थिमोऽस्माक 
यज्ञे एतन एत ` आगच्छत इति पञ्चयचि अन्वयः दटरस्यत्यतदेना 
( पाऽ ७, १, ४५ ) तस्य तनदेदाः । तन्नामानि व्याख्यायन्ते हुक 
दुद्धं शुक्स्यव वा ज्योतिस्तेजो यस्य स शुक्ूञ्योतिः | चितं दशे 
नीयं ज्योातियंस्य स चिच्रल्यातिः । सत्व वरह्छखश्चणं अ्योतियस्य स. 
सत्यञ्योतिः । ज्यो तिस्तेजोऽस्यास्तीति स्योतिष््नर्। शोचते दी- 
प्यते इति ह्ुक्रः । ऋत खत्य यज्ञं वा पातीति तणाः । अडः पाप- 
मतीत्य वतेत इत्यव्यहयः ॥ चकाराः स्ुश्चयाथोः ॥ <० ॥ 

इङ् चान्यादृङ् च॑ सदृङ् च प्रतिंखद ङ् च । भित- 

इच सम्मितद्च सभराः ॥ ८१ ॥ [र 

इद्र च । अनेनानेन च समानद्शेनः ईद् । इड् च । 
| पुरोडाश्चस्य स्वम भ्रति ग्रह्णात्त । अन्यादङ् च | अन्येनान्येनं ; 
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समानदेनः अन्याद् । सदृङ् च प्रतिसषटट् च । तेन तेन 
समानदशषेनः स्ड्। तंत प्रति सदशः पातेसदङः । मितश्च 
इततमाधममध्यमेस्तुल्यः मितः संमितश्च एकीभावेन भितः घमि- 
तः सभरा सह् बिभति सभराः ॥ <८१॥ 

दे गायच्यो इमं पुरोडां गरृदीत्वा पयतीति इदङ् । अन्यमपि 
पुराडाद्रा पश्यताकते अन्यादङ । समान पर्यताति स्दङ। तत 

रति खमानं पद्यतीति प्रतिसदडः । मितो मानं प्रातः यद्वा उत्तमा- 
धम्रमध्यमस्तुद्या (बतः । सस्यक्ू पकः(मावन (मता मान भातिः 

सम्मितः सह बिभर्तीति संभाराः ॥ <१॥ 

कतथ्चं स॒त्यं धुवं धरणञ्च । धन्त च विधत्त 
च विधारयः ।॥ <२॥ 

चतथ । ऋतथ स्व्दं पुराडाश्चस्य प्राश्नातु । सस्यश 
€ , ¢ € ~ (५ 

धवश्च धरूणश्चं । धता च विधतां च विधारयः विविधं धारय ` 
तीति विधारयः । ऋजु; ॥ ८२ ॥ 

ऋतः खत्यरूपः ! सति वस्तुनि भवः सत्यः । ध्चवः स्थिरः । ध- 
रुणः धारकः । धास्यतीति धतो । वचिेषेण धास्यतीति विधत । 
विविध धास्यतीति धारयः ॥ <२॥ 

ऋ तजिचं सत्यजिच्च सनजिच्चं सुषेणश्च । अन्ति 
[० भिच्रञ्च दूरे अंमिच्रश्च गणः ॥ ८३ ॥ 

ऋतजिच् । सत्यजिच् । सनजेच । सुषेणश्च शोभनेन । 

अन्तिमित्र आसन्नापित्रः । दूरे अपित्रध गणः ऋजुः | ८३॥ 
उष्ण । ऋतं यज्ञ जयतीति ऋतजित् । सत्यं याथातथ्यं जय- 

तीति सत्यजित् । सनां शचुसेन्यं जयतीति सेनजित् हस्व आषेः। 
शोभना सना यस्य खुषेणः । आन्ति समीपे मिज्राणि यस्य सः अ- 
न्तिमेजः । दुरे अभिजाः श्रवो यस्यसर दुरे अभिजनः पक्घत्यान्त 
पादमिति सन्ध्यभावः दटन्वात्छत्तन्या हति विभक्तयरोपः । गण ` 
वति सचरपिति गणः ॥ <३॥ | 



सपद शो ऽध्यायः । १७ कण्डिका । ६५ । ९.9. 

श्वस एताद्वःस उषुणंः मदक्षाख प्रतिदक्षास 
एतन । पितासंदच सम्पितासो नो अद्य सरसो म- 
रुतो यज्ञे आस्मिन् ॥ ८ ॥ 

इदक्षासः । व्यवहितपदपायोऽयं मन्त्रः साहश्येनात्र सरतः 
स्तूयन्ते । ये युयम् दृदक्षाषः । इदं दशनाः स्वं एव ।ये च 
प्तादप्षासः एतदशेनाः स्वं एव । उषुणः त्रीणि पदानि । 
छन्दः परिपूर्ति इ्व॑ति । ये च युयं स दक्षासः समानदशनाः 
सवं एव । ये च यूयं परतिसरक्षासः भतिसमानदशनाः सवं ए- 
घ। ये च यूयं मितासः मितः भमाणतेः सरवै एव ये च यू 
सम्मितासः सङ्त्यामिताः सधे एव ये च यूयं संभरकः समा 
नमल्ङ्कारादिषिशतंः । तान् बरब्रीमि । एतन अधं मरतो यज्ञे 
अस्मिन् । एत न आगच्छन्ति नः अस्माकम् अद्य अंस्मिन्य- 
पि । हे मरुतः यज्ञे अस्मिन् । एवं व्यवहितानि पदानि पथा 
सवैरेव संबन्धनीयानि ॥ ८४ ॥ 

दे मरुतः ! यूषमेते कीट दाः इदक्षासः इदं द दनाः । एतारस्ासः 
एतददयौनाः । ड सु नः एतत्पदचयं पादपूर्तये । सदृक्षासः समानदै- 
नाः ¦ परतिसदश्चासः प्रत्येक समानददोनाः। मितासः भिताः प्रमाणतंः। 
संम्मिताखः सङ्गत्य मिताः । सभरसः समानमटडारादिक बिरति 
त सभरसः भरसा आर्द्रेण खहं वत्तेमाना इति वा ॥ बदहुर्वर्चनमा- 
दंसाथेम् ॥ ८४ ॥ 

स्वत्व प्रघासी च सान्तपनं गदेयधी च॑ । 
ीडी च॑ चाकी चोज्ज्ञदी । ८९ ॥ 

स्वतवांश । स्वकीयं तवो वटं यस्य सस्वतवान् स्वतां 
स्वमशं पुरोडाशस्य भक्षयतु । प्रघासी च घस्ट अदने । 

+ ६३१ 

प्रकर्षेण अदनक्ीरः । सान्तपनश्व श्रमेधीच कीडी च्) 
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¢ ७ 

पश्च यातपोस्यदेवताः । ज्ञाको च शक्तः उजनषीं च उजनय- 
| 

नर९्।{डखः ॥ <^ ॥ 

गायत्रो उष्णिम्वा षड्विशस्यश्चरत्वाद्धिकल्पः । आयाः पञ्च चा- 
ठर्मास्यदेवताः । स्वं स्वकायं तवो वटं यस्य स स्वतवान् स्वा- 

धीनवखदुक्तः । भकषण यस्ति आत्ते प्रघासी पुरोडाराभक्षणशी- 
लः । खन्तयनः सुस्यैस्तव्सस्वन्धी सान्तपनः । गरहमेधोऽस्यास्तीः 
ति गृहमश्छी गृहश्रमवान् । करीड्तीत्यवरीलः क्रीडो सद्ा क्रीडन 
शीलः } राक्तोतीति शाको शक्तः । उञ्यतीति उज्ञषी उतङ्ृष्टज- 

यनशीखः । एते मरुतो यूयम यज्ञे एतनेति पूर्व॑णान्वयः ॥ <५॥. 

[ उश्रथं खीमचव च्डान्तदचव धुनिश्च । साथा 
ग्थाभिदण्या चं लिश्लिपः स्वाहां \॥ 1] | 

इन्दं देखो सर्तोऽर्युदत्यानोऽमवन् यथन्द्र 
कीविक्तों अरनोऽरनुवत्पामोऽ सचय | पवाथिमं यजमानं 

दैदीदठ विद्यो मानुषीख्वालुबत्मोनो यवन्तु ॥ ददे ॥: 
षः, &५ ॥*५ (१५ 

इन्द्र दकाराति मारत युनाति । इन्द्र राजान दवाः वि 

शः परतो संरस्छक्षणाः । अनुवत्पानः अनुपश्चात् वर्मं वतेन- 
यासा ता अदुवत्माचः अनुगापन्य इत्यथः । अभवन् । सव्- 

रूपास्यानमतत् । यथा ईन्द्र दवाः रवश्च; अतुवत्माचः अभवन् 

उपमानम् । एषम् इमं यजपानम् देवीश विभः परतः मानु- 
षश्च विज्चः पतुष्याः अहुवत्मान अनुगापिन्यः भवन्ति 
प्रायेन | <्दै॥ 

विद्धखमन्योऽपि प्रसङ्गाद् घ्यास्यायते । उग्र उत्कृष्टः ! विभेत्यः- 
स्मादौ षमः सीमादयोऽपादाने इति निपातः । ध्वान्तयति शा- 
नन्धीक्सेति ष्वान्तः ध्वान्तदब्दात्तत्कसतीप्ति णिजन्तात्पचाय- 

धूनयति कम्पयति शत्रूनिति शुनिः । सहतेऽभिसवते रादरनि- 
-ति-सासहान् सहेः कुः अभ्यासदीधेः । अभियुनक्ति अभियुग्का 

1 ॑ 



खद्दशो ऽव्ययः । १७ । करका । ८७ । ९०९. 

१५ अन्येभ्योऽपि इध्यन्त इति अन्िपूदायुनेः कनिप् भक्तानां सु 
खथोक्ता | [वक्षिपति पस्यति शत्रानत वि्चिपः शचुश्चपत्रा। चका 
राः समुच्चयाथाः 1 स्वाहा पतभ्यो मरुद्भ्यः सुताः पुरोडाः स 
न्तु ॥ का०( ९८, ८ २५) इन्द्र दृदाराते जपःत । कवाोपचगान्त 
यज्ुजपतीत्यथः ! मणर्देवत्यं यजुः दाक्ररी षट्पश्चादादक्षरत्वात् । व्- 
वीः दैव्यः देवानामा देवसम्बन्धिन्यो विः प्रजाः मरुता मरू 
दपा इन्द्रमद्चवत्मानाऽमवन् अनु पश्चाद्त्म वत्तनं यासां ताः इन्द्राः 
यगामिन्योऽभवच्निति स्वरूपाख्यानम् । देवोविरो मरुतः यथा इ 
न्द्रमचुवत्मानः इन्द्रमस्य वत्तमाना अभवन् उपपमानमेतत् देः 
व(मौद्ुषीश्च देवसस्बन्धिन्यो मनुष्यसम्ब्धिन्यश्च विशः एवमि 
स्रवत् इमं यजमानमनुवत्मानः अचुखत्य वत्तेवघाना भवन्त्विति 
प्राथना ॥ <६ ॥ 

इम स्तनमरूजस्वन्तं घयापःं पर्षानपरम्ने सरिरस्य 
भध ' उत्स ज्रुबस्व सदुमन्ततचचनच सदुद्र्ध सदन 

मापिंशास्व ॥ ८७ ॥ 

ह्मण्छस्तनप्र् । चयोदक्षग्ेयीत्रेष्टुभो यजमानं कायति । 
घृतस्तुतिथ दश्यते बसोधोरानन्तरम्भविष्यति तदभिवादिन्यो 
पा । बसोद्धारा शुचा हूयते सामरूपकल्पनयास्तन उक्तः । इमं 
खुण्क्षणं स्तनम् उरजस्वन्तं बटवन्तम् धय । धेट् पाने पिव 
अपां पपीनम् अपशद्धेनात्र चघृतश्क्तं साद्र्यात् । यद्रा अथापि 
तद्धितेन कृत्लवन्निगमा भवन्तीति छत्छरवननिगमाः । ध्रतमपूरि 
तम् हे अमे सरिरस्य मध्ये वतमान । इमे वै छोकाः सरिर- 
पिति श्रुतिः । एषु लोकेषु मध्ये वतमानः । किश्च उत जुषस्व . 
उत्स्यन्दनं चुग्टक्षणं कूपञ्जुषस्व सेवस्व } मधुमन्तं मधुस्वादेनं 
रसेन युक्तम् । हे अवेन् । ऋ गतो अस्यतदरूषम् हे अरण स॒- 
षेतोगत । रिश्च । सथुद्वियम् सथुद्रसबन्धिनम् सदनं ग्रहम् 
आविशस्प सेवस्व त्रयो इ वे सथुद्रा अभियेुषां महा- 
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व्रतं साप्नां यरहदुकंथमृचामित्येतदभिध्रायंम् । अन्तरिक्षं वा 
स्थुद्रः ॥ ८७ ॥ 

का०( १८, ७, २६ ) इम स्तनमिति वाचयति वा! इमं स्त- 
नमिति मन्बगणमध्यायसमाक्सिपर्यन्तं यजमानेनाध्वयबीचयति स्व- 
यं जप्त वेत्यथैः ॥ चयोद्श्चं आभ्रेयख्िष्टुप्च्छन्दस्कोऽसुवाको 
यज्ञस्तुतिवसोधोराभिवादिनी धघतस्तुतिवां | हे अने ! सरिरस्य 
खोकस्य मध्ये वत्तेमानः त्वमिमं खग्टक्षणं स्तनं शचः पतन्तीं 
घतधारं बा त्वं धय पिव धर् पने रोदू । इमे वे खोकाः सरिर- 
मिति (७ ५२, ३४) श्चुतः सररदाब्देन खोका उच्यन्ते । वसा. 
धोरा श्चा होष्यते सा स्ुगत्र रूपककट्पनया स्तन उच्यते कीद- 
द्रां स्तनम् ऊजैस्वन्तमूजों रसोऽस्यास्ति उजेस्वान् तम् विरिष्टरस- 
वन्तम् । तथा अपां प्रपीनम् अपशब्देन छक्षणया घतमुच्यते अद्धि 
घुतैः प्रपीनः पूण वप्त्यथानां करणे ` षष्ठीति दतीया्थें 
अपाभिति षष्ठी ! पाप्याय्यते पूृयेते परपीनम् ओप्यायी खुद्दे प्यायः 
पीति च । हे अवन् इयर्तीति । अवा सवंतो गन्तः ! उत्समुंत्स्य- 
न्द्नं खग्छक्षण कूपं जुषस्व सेवस्व । कीदशमुत्सम मधुमन्तं मधु- 
स्व दिन घतेन युक्तं किंञ्च सभुद्धिय संमुद्रसम्बन्धिः च्यनयागस- 
सम्बन्धि सदनं गरहमावि शस्व तृप्तः सन् यज्ञगृहं सेवस्व जयो ह वैं 
समुद्रा अश्चियज्ुषं महाचत खाघ्नां महदुरथशचामित्यसिप्रायः। 
समुद्ररब्दः सुद्राभ्राइ घ इति घथ्रत्ययः तस्येयादेशः ॥ ८७ ॥ 

धृतं मिभिक्षे घुतमस्य योनिघुते शितो घुतम्बस्य 
धाम । अनुष्वधमावह अाद्यस्व स्वाहाकृतं वषम धक्षि 
हव्यम् ॥ ८८ ॥ 

धृतम्मिमिक्षे । योऽयमधिषतीम्मिधिक्ते । धरतसुदकमाहुति- 
परिणापभूतम् । मििक्षे सिच्वामि । अथक! । यस्यास्याग्नेधुंखें 
छतं भिक्षे सिश्वामि । धृतश्वास्य योनिरुत्पत्तिस्थानम् । अ- 

= मनि्यंस्ये यौनेररुल्यत तस्यं धृतुखमासीदित्येतद्भिपायम् । 
युवां धृते भरितः अवस्थितः । यस्य चास्य. घृतमेवं धामे ` 
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जः ! दी्िनाम वा । तमानिम् अदुष्वधमावह । है अध्वर्यो अः 
वथम् अन्वजनम् पूवमन्नयुपक्टप्य पश्वादाहय । आहूय च 

^ (५ र, $ १ 

मादयस्व तप्पेय । तपेयिच्छा चवं त्रि । स्वाहाकृतम् । स्वाहा- 
करेणाभिहूतम् । हे हषम् वरषितः । वक्षि हव्यम् हवि। देवानां 
वहनं च हविपामावादनं च देवतानामित्यग्नेः कमेणी ॥ ८८ ॥ 

गरत्समददछठा । अहं घृतं पिमिश्चे सेक्तुभिच्छामि अिभ्ुखे मे- 
दु भिच्छवि भिमिश्चते सिह सरचने सनन्ताछर् उक्तेकवचनम् । 
अशिस्ये यानेरदञ्यत तस्ये घुतद्ुल्वमासीदिति श्रुतेः। गर्माधा- 
रोदकमुल्वम् । योऽ्चचिघते धितः घूतमाश्चिवः । अस्याश्चेधृतमेव 
धाम स्थानं तेजस्करम् । वा उ अवधारणे । अतो है अध्वर्यो ! अ- 
यष्वधं स्वधामन्नघरुपरश्ष्य तमधिमावह पूवमन्नमुपकर्प्य पञ्च 
दाहय आहूय च मादयस्व तथैय तपेयित्वा चेवं ब्रहि हे वृषभ 
कामानामभिवषुक ! स्वाहाकृतं स्वाहाकारेण इतं ह्यं त्व बश्ि 
घह देवान् प्रापय वहतेः शपि टुत दत्वकत्वादा कत वक्षीति रूपम् । 
यद्वा य प्रत्यहं मिमिश्चे यस्य घृतं योनियं घृते धितः यस्य च घतं 
धाम स त्वमनुष्वधं देवानावद मादय हव्यं च वशि इत्याश्चि प्रत्ये 
चोक्तिः यतो वहेः कमेद्धयं देवानामावाहनं हवि्वहनञ्च ॥ <८ ॥ 

 जभदरादू्भिमेधु्ार॥ उद्रडुपा्ण्छुना समदत- 
ल्वमानर् । घृतस्य नाम शुद्धं यद् जिह्या दवाना 
सतस्य नाभिंः॥ ८९ ॥ 

 सथुद्रादू्भिः अन्नाप्यासेन घतमन्वस्तूयते परागध्यासेन 
वाभि; । तस्मात्समुद्रात् घृतमयात् अक्षीणत्वात् धृतस्य सथुद्रे- 
नोपमानम् अन्नदेवताभिपभायं वा साह्यतुपक्षीणेव । ऊर्मिः महा- 
राशिः ध्रतकट्टारः । मधुमान्. रसवान् उदारत् उद्रच्छत् । उ- 
द्रत्य च उर्ाञ्चुना सममृतत्वमानट् उपक्तव्यप्रोद् । अश्ना । 
माणेन जगलराणभूतेनाभ्निना एकीभूय अमृतस्वममरणपर्रिखप् 
प्राणश्नान्नं चेकीभूयाभृततं पराप्तुत इत्यथैः ¦ तस्य धूतस्य नाप 
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गुद्यपविज्ञातपाविद्रद्धिः श्ुतिमन्त्रपदि पठितः यदस्ति तद् अ 

वेध ) निहा देवानाम् अस्यभिखापानिहास्थाननिमितं . देवा- 
नाम् । अप्रेजिहासीति यदा वा एतदो जुहस्यथागनेर्जिहा इवो- 
तिष्ठन्तीति यच सवेपकाश्न्तदप्यहं वेञ्चि । अमृतस्य नाभिः 
अमरणधर्मिंखस्य नहनम्बन्धनम् यो हि घृतमरनाति स दी्घा- 
युभ॑वति । यद्रा अर्धैन स्रं स्तूयेत अर्द्धेन धृतं मन्त्रस्य समु 
दरात् आभिकात् यजुः समुद्राद् चः ऊभिः शब्दसंयातः । नामा- 
ख्यातोपसगेनिपात्तरक्षणः उपमोखेक्षारूपकाचलंकारोपेतः । 
मधुमान् रसवान् बाक्यगुगेधुक्तः । उदारत् उद्गान्धुखतः । स 
एव उपांशुना सवनेन क्रियपाणः । तदेतत् यजरपा सनिः 
रक्तमिति वचनात् संप्रास्रोदमृतत्वम् अतोऽगनिषिद्धिः पकाञ्च- 

` नीयः । घृतस्य नाम गुह्यं यदरिति तदपि जिहास्थाननिमित्त 
८0 

देवाना क्रियत साक्षादापः। अथास्य घुतकीत्तापेवारिरदेश्वानरं 

जञ्वारेत्यतदामिप्रायं वचनम् अमृतत्स्य च नाभिः नहनं य- 

मानानाम् अतोऽग्रिचिद्धिहयते स्तूयते च ॥ ८९ ॥ 

वामदेवद्ठा । अच्रान्नाध्यासेन घत स्तूयते प्राणाध्यासेन चा- 
श्निः! समुद्रात् घुतमयात् मधुमान् रसवामूर्भिः कष्ट उदार्त् उ 
दगच्छत् ऋ गतौ च्खेरङ् ऋटरोऽड गुणः ( पा० ७, ७, १६ ) 
अश्चणत्वाद् शृतस्य सशुद्रेणोपमानमर अन्नदेवताभिप्रायं वासा 
द्यक्षीणेव । उद्वत्य च ऊभिः अहयुना प्राणेन जगत् प्राणभूतेनाश्चिना 
सं सङ्कत्येकीभूय असतत्वममरणधर्भित्वमुपानय् उपव्याप्रोतु नश- 
अद् शने दु मन्त्रे घसेत्यादिना च्छेद्धर् दट्ङ्याविति तिपो 
खोपः विआङ्पस्तगाभ्यां उ्याप्त्यथः । प्राणश्चान्नं च एकोभूयाम्रुतत्वं 
भ्राप्नुत इत्यथः । तस्य धुतस्य गुद्यमविक्ञातं नामाविद्धद्धिरक्तेयं श्रु- 
तिमन्वप्राठेत यद्स्त तत्कथ्यत इति शेषः । कि तदाह देवानां जि- 
हा अत्यमिखाषादेवानां जिद्धोच्थाननिभित्तम् अननेर्जिहासीच्यु 
तः । यदू वापत् दृगन. जुह्त्यथागनिजिह्वा इवोतिष्ठन्तीति श्रुतेः 
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यच सर्वेपरकादयं नाम तदप्युच्यते अद्धतस्य नाप्धैः अमरणधमस्य 
नटनं बन्धनम् यो हि घुतमदनाति स दीधोयुभवति॥ यद्का म 
धन मन्ः स्तूयते अर्धेन शतम् । खयुद्रात् ग्निकायजुः सद 

र्स्त्ायज्ञात् य ऊनः राब्दसङ्काता सामाख्यातपक्लमा्दात्तरूच उ 

पमोतप्रेक्षारपकायजङ्काररूपप्रघरुमान् रसतात् वादत्यःथेश्ुणयुक्त 
उदारत् मुखादुदगात् सष्प्व उाद्युना सवनन क्रियस्धाणः सन्न 
म्तत्वमाप्नात् तदेतचज्ुदपाष्णदवानख्क्त मति श्रुतेः । अलाऽाभ्नं 
द्धिः स अरर्भः प्रकारानीयः । घृतस्य गद्यं नाभ यदष्ेत वपि देवा- 
नां जहास्थाननि पित्तं कि पुनहामः यथास्य घुतक्ीततोवेयाऽदिवैभ्व 
नरो मुखादुजञ्वालति (१, ४, १, १३ ) श्वुतः। अष्छुतस्य ला 
न्नं यज्मानानासस्तत्वप्रापकं चुतं यजनेनत्यथः । अते शद 
एद्धह्यते स्तूयत च घुतमिति मादः ॥ << ॥ 

9 0 

चय नास व्रह्म दुतस्ध स्न् सद्धध(रयद्ा र~ 

गोभिः। उप व्रह्मा संणवच्छस्य मानं चतरःश्ज्खोऽवसीद् 
र पत् ॥ ९० ॥ 

वयं नाम । यतो नसोचारणतपि भरियन्देवःनावहो वयं 
नाम पत्रवाम घृतस्य अस्मिन्यज्ञे । धारयाम च यज्ञं नमोभिः 
हधिर्भः । फश्च उप्चगोषेतत् स्तोत्रे बह्मा ऋत्वि शस्य- 
मानम् | यथा चतुःशृङ्गः यज्ञः | ऋत्विजाऽस्य शुङ्गाणि। अ- 
.वमीत् उद्विरति । यद्ञपरिणामाभिप्रायम् गोरः गौरवर्णैः एतत् 
घरुतम् || ९० ॥\ 

यतो घतनामोच्वारणमपि देवानं प्रियसतो वयं दुस्य नाक 

प्र्रवाम अस्मिन् यज्ञे घुतनाम स्तुमः । नमा्िरन्ैः धारयाम 
यज्ञमिति शेषः । किञ्च चया ऋत्विक् शस्यमानं स्तूखमानयेदद् घु- 

` तनाम उपञ्चुणवत् उपकुणोतु ठेयेऽडाखाविति अडागमः | यथा 
मोर; गोर्वणैः शुद्धो यक्ञः एतत् घृतयक्षफररूपमवमीदुद्धिरति 
यज्ञपरिणामाभिप्रायम । ऋदय गरः चनुद्ुङ्गः खत्दार ऋत्वि 
जः छह्गभूता यस्य सः ॥ << ॥ 

| 9 ® ८९ 



९१४ अन्बसाष्य-वेदद्ीपसहिता शुङ्कयज्ञुःखहितः | 

चत्वारि दढा चयो अश्यपादा दे छीषें सक्ष 

हस्तासो अस्य । चिधां बद्धो च्रंषमो रोरवीति सदो 
देवो मर्त्थ२॥ जाविवेदा ॥ ९१ ॥ 

चत्वारि शह; । चतुःशचुङ्धोऽवमीदिष्युक्त्वा अधुना चतुः 
हङगं यज्ञं षशब्दं दृषभ प्रतिपादयितुमाह । यस्यास्य चारि 
न्ङ्गाणि । बद्याद्ातृोत्रध्वस्वाख्यानि यस्य चास्य त्रयः पादाः 
ऋग्यजुःसामछक्षणाः। यस्य चास्य दर शीर्षे हविद्धोनपषग्यांस्ये । 
यस्य चास्य सप्र हस्ताः सप्र होतारो दृस्ता इव व्याप्रियन्ते | 

यद्रा सप्त छन्दांसि दस्ता इवे । यश्च त्रिधा त्रिपकारं संबद्धः 
प्रातः सवनमाध्यान्दिनितृतीयसवनेः । इषभो वर्धिता । रोरवीति 
रु शब्दे अत्यर्थ शब्दं करोति । सोऽयं महो देवः महो देवो 
महान्देवः हिरण्यगमेस्तम्बपयन्तानां प्रागिनादुषजीव्यः । ज्ञान- 
कर्मसमुचयकारिणां शसीरभूतः । मत्यौन्मनुष्यान् आविशदि । 
सब्दग्रामो बवाभिषेयः । चारि शृङ्गाणि नामाख्यातोपक्ष्म- 
निपाताः चयोऽस्य पादाः प्रथमपुरुषपध्यमपुरूषोत्तपपुरुषाः । दे 
शीर्षे नामाख्याते । सप्॒ हस्ताः सप्त विभक्तयः । त्रिधा बद्धः 
एकवचन द्धिविचनबहुवचनेः । इषम इवापषादन्यानि शाक्ञाण्य- 
धस्पदीदरत्य रोरवीति । य उक्तगुणः सोऽयम्पहान्देषो सस्पन् 
आविक्षति प्रतिपाद्रयति ॥ ९१ ॥ 

| यज्ञपुरुषद् वत्य ऋषयः मन्त्रः । तु खज्ञोऽवमीदिव्यु्छा सतु 

दद्ध यज्च इषभरूपण प्रातपाष््यलुमाह् । या इषयः कमान दातः 

ता रोरवीति रु शाब्दे यङ्लुगन्तम् अत्यथं चाब्दं कशेति सोऽय 
मदा दषः महत पूजयात मरदधत्त वा जनास्त महा महर् द्वः 

 अह्यादस्तस्बपयन्ताना नास्नासुषजान्या सनकमससुश्छयकास- 

` णां विदुषां शारीरभूतो मत्यान् मदुष्यान्विवेर आविशति मनु- . 
श्यान् याप्य तिष्ठति । यस्य इषभस्य यज्ञस्य चत्वारि शङ्गा शङ्गा ` 
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णि वद्योदावदहेचघ्व्दखक्चणानि चयः पादाः ऋग्यजुः सामरूपाः दवे 
शीष शिरसी हविधौनप्रवभ्यौख्ये शिर पवस्य हविध्वौनं प्रीवावे 
यज्ञस्योपलद्ः शिरः प्रच्य इति श्रुते; । अस्य च्ुष्रभस्य सप्त हस्ता- 
सः खप्र होतासे हस्ताः हस्ता इव व्याभियन्ते सत्त च्छन्दसि 
वा हस्ताः । यश्च चिघा चिपरकरेवद्धः प्रातःसवनमःभ्यन्दिनिसव- 
नत॒तीयसवनैर्वद्धः ॥ यद्वा चत्वारे वेदाः द्युङ्गाणि जयः पादाः 
सवनानि द्वे रीष पायणीयादयनीये स्त हस्तासः छन्दक जि- 
धा बद्धः मन्वनव्राह्मणकव्वैर्वद्धः ॥ ₹रनच्डथ्रामो वा व्याख्येयः चत्वारि 
द्भ नासाख्यातोपसगेनिपाताः अथः पादाः प्रथमपुदषमध्यम- 
पुरषोत्तमणुरषाः चयः कालखावा दे शीर्षे कायेतान्यङ्खयते सत्त ह- 
स्ताः वियाक्तिरूपाः तिधा बद्धः एकवचनद्ववचनवडव चनेवेद्धः । 

ई 

चरषम इवायसस्यदाद्लाणि अधः कत्वा सेरवीतति सोऽयं यहान् 
देवो मत्पौनाविवेदा आविशति प्रतिपादयति मङुष्येष्विति मयु- 
ष्याधिकारत्वाच्छासस्येति स्यायाद् ॥ ९१ ॥ 

िधा हितं च्णिभिशरह्यमानं गवि देवासो घुतम- 
न्वाशन्द्च् | इन्ठ एक सधे एकं जजान वेनाद्क 
स्छघया निर्टतश्चुः ॥ ९२ ॥ 

त्रिधा हितम् । यज्ञपरिणापभूतं यथा. घृतं तथा जधा 
निष्टितं स्थापितमेषु छाकषु । पाणेभिरसुरः । गुह्यमानं गुप्य- 
मानम् । गवि देवाः घृतम् अन्वविन्दन् आतुपुन्योह््धवन्तः 
यत् तस्य धृतस्य इन्द्रः एकं भागं जजान जनयति तेवा 
एते आहुती हुते उत्करामतस्ते अन्तरिक्षमाषेशत इतस्यादिश्चुतिरि- 
न्द्रस्य जनक्च्च दश्षेवतिं | ये एकं भि जनयते ¦ ते तत् 
उत्क्रामतः ते दिविमाविदश्यन्त हत्यादिश्चुतिः सुयस्य जनकं 
दरयति । वेनात् अपनेयज्ञसाथनभूतात् एकं भागं स्वधयान्नेना- 
हुतिरक्षणन निष्टतश्ुः निष्कर्षितवन्तः द्विजातयः । यस्ततः 
पत्रो जायते सराकः प्रत्यु्थायीरयेतदुक्त भवति ॥ ९२ ॥ 
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हमभिचाकरमि पषयामि ! यश्चायं दहिरण्मयो वतसोऽभथिर- 
हवनीयाख्या मध्ये आसं उ्पवरतिष्ठति तमप्यहं पश्यामि । या- 
थातम्यतो ऽहन्द्रव्यं देवताश्च परणामीत्युक्तं भवति ॥ ९३ ॥ 

एता वाच अन्ति उद्वच्छन्ति कस्मात् हन्यात् सटुदात् ध्र 
द्धोदकष्डुनात् देवतायाश्रात्म्यीचन्तनसन्तानरूपात्तमुद्रात् नि- 
गमनिरुक्तनिघण्टव्याकरणददिक्चाच्छन्दोधिः पावनः परतात् । की- 
खद्यो वाचः दतव्जाः हत वज्ञ गतयो यासां ताः चहुगतयः 
बहर्था इत्यथः । याश्च अषेन्त्यो रिवुणा ङुताकिकड्न्दशच्रुणान 
अचश्च न अवचक्ष्यन्ते पुरुषवचनव्यत्ययः नापवद्दितुं खण्डयितुं 
दाक्यन्ते ता घृतस्य धारा इवाभिसाक्लीमि दप्तोपमानम् अहं 
पश्यामि । आसां चाचा मध्येयो हिरण्ययो हिरण्मयो दीप्यमा- 
नो वेतसोऽ्चिः तं चाभिचाकदीमि अचिरं वाचामधिष्ठातरी दे. 
वता ॥ यद्वा धृतधारा एवोच्यन्ते या एता हद्यात्सस्ुद्रात् छत. 
धाया अषेन्ति गच्छन्ति हदयेन ` सङ्करप्य यजनाद्धुद्यादुद्रति 
रुच्यते । शतव्ज्ञा नानागतयः यश्च रिपुणा नावचक्षे यज्ञपरिप- 
न्थिना द्वष्टुन चक््यन्तेता चरूतध्वाराः पया । यञ्चायं हिरण्य- 
यो वेतसोऽध्चिराहवनीय आसां धाराणां मध्ये स्थितस्तश् प्या 
मि द्रव्यदेवतांश्च याथत्स्येनाहं परद्यामीत्यथेः ॥ ९३ ॥ 

सम्यक सदन्त सआारला न चना अन्तदहृद्ा मनसा 

पृथमभनाः। प्त अन्त्यस्य चुतस्व भूमा इव द्वप्णः 

दराषमणः | ९ दे 

¢ (=, (कन न 
सम्यद्ध् । या एताः साधु द्वन्त सरितो नः षेनाः नच 

, [अ ४ नः द्ध & ध न क. क्र 1 

इवानवच्छनोदकसन्तानपरकद्धाः धेना वचः धेना इति कञ्च 
५ अ ४ स न्यस्य ¢^  @ 

मसु पठितम् । अन्तहृदा मनर पूयमानाः अन्तन्येवस्थितेन 
हदयेन परिपयस्थानीयेन मनसा च पूयमानाः विविच्यमानाः 
| सः न भ्य! त स न; ् © 
व्ददोपेभ्यः । ता अञ्चिमव स्तुषन्तीति शेषः । ये चैते अषेन्ति 

[ब # श भर क 
गच्छान्त् स्मयः संत इतस्य दुद्पारखष्टा अमा ईव क्षिः 



९.१८ मन्व मास्य-वेदकमेपस्षिताश्ु्धयजुःसंहिता। 

ध ९ पणोः व्याधात् ईषमाणा; पपरायमानाः । तेऽप्यग्निस्मायन्तीति 
५ भ (~ (~ न ल्य ¢ रोषः । एतदुक्छस्मवति । श्रुतिश् द्रव्यं चारन्यथेमेव ॥ ९४ ॥ 

या धेनाः कचः सरितो न सरित इव नद्य इवानवच्छश्नपवा- 
हाः सम्यक् खचन्ति प्रसरन्ति} धेना दति वाङ्नामसु ( निघ० २ 
१९, ३९. ) पितम् । कीरभ्यो घनाः अन्तद्टेदा मनसा पूयमाना 
दारीरान्दव्थचस्थितेन हद् पावनस्थासीयन समनसा च पूयमानाः 

क ऋ क @ 

दाब्ददोचभ्यो विधिच्यमानाः । ता अश्मेव स्तवन्तीति शेषः। 
ये च एते धुतस्य ऊमेयः कषछीखाः अषन्ति स्क्परिभ्रष्टाः ग- 
चछन्वि च्छष गतै तेरप्याध तपयन्तीति हषः । तत्र दशन्तः श्चि 
पणोः हिनष्ति क्षिषणुव्यीधः क्षपणेसषसाणाः पायमाना सु- 
गा इव । व्यायद्धीचा खगा इव ये शछुतोमैयो गच्छन्ति तेश्च 
त्यन्तीत्यथः । श्चुतिद्र्यं खाग्न्यथमेवति भावः॥ २४ ॥ 

ते 

सन्धोरिवि प्राध्वने दचनासो वाद्वयियः वतय 
स्त शह; | दददस्य चरा अस्यान् वाजा शषा य् 

न्दृन्नभिभिः पिन्द॑मानः ॥ ९५ ॥ 
सिन्धोरिव । या एताः सिन्धोरिव नचयाः प्राध्वने भग- 

तोऽध्वा पराध्वा महीदकम्रपातः तस्पिन्पहोदकपरपाते शुघनासः 
शूप इति क्िपनाम । इन्तेमस्यथस्य घनः क्षिप्रगमनाः बातम- 
धियः तरङ्कबीयः पतयन्ति । स्वार्थे मच्च प्रपतन्ति । यहः घ 
हत्यः । खुङ्युखात्परिश्रषठाः घतस्य धाराः ताश्च पतन्तीरश्ना- 
त्यभिः | क इवेत्यतत आह } अर्षा न वाजी । नकार् उपमा- 
थीः । यथा अरोचनो नास्यादिभिरत्कृष्टो वाजी वेजनवान् 
अश्वः । पुनरप्यशवं विशिनष्टि! काटा भिन्दन् +-'जन्यन्तान् 
विदारयन् । ऊर्मिभिः पिन्वमानः । अआलज्यन्तविमेदनभ्रमयो- 
ग स्वेदोर्दोिभेः पिन्वभानः भरसिश्चनपूषिग् । यथेतद्रुण- 
विचिष्ठऽरवोऽखछाति एवसधिरप्यश्नातीति वाक्यः चतु 
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नो त न हीनो दमानमगरस्दषेः ज्यायांस्तत्र गुमोऽभिपरेतः इति परिहृतं 
यास्केन ॥ ९५ ॥ 

घतस्य धासः पतयन्ति स्ङ्वु खात्पतन्ति पत्त ददव्यं गलौ 
च चुरादिरदन्तः | कोटदयो धाराः यहः महत्यः । यह्व इति 
महन्नामसु ( निघ ३, ३, १३ ) पठितम् । तच दश्टन्तद्वयम धा- 
ध्वन सिन्थोवातपमिय इव प्रगतोऽध्वनः माध्वनः विषयथदेशः 
घातेन प्रमीयन्ते नद्दयन्वि वातयरभियस्तरज्ञः मङ् हइिसयां दि- 

दिः अस्मात् किप यथा सिन्धोनेद्याः वातप्रसियः तरङ्गाः पराध्व- 
ने पिषमप्रदेदये पतान्त तद्वत् । कदर्य कातमसियः दुधध्नासः। दु 

इति ध्िधनाम ( निघ २, १५; १५ ) । इन्तेेत्यथस्य धघनपिति सूप 
ध्यु क्लिप गमन येषां ते ह्ुघ्नाः शीघ्रगमनाः आङ्लससर्छु्ध् । अन्यो 
ष्रान्तः बाजी नन इवा्थं वाजीव यथा वाजी अध्वः पततत | की- 
रो वाजी अरूषः रूष कोधे रोषति कुष्यति रूषः इशुष्यत्ति (पा० 
३, १, १३ ५) कप्रत्ययः न सपः असंषणः जात्यपषदेभिरतृङ्ृष् इत्य 
शैः । तथा काठः उल्यन्ताम् सथाययदेरान् भिन्दन् तिदारयन् 
ऊभिभिः काछासेदनोत्यश्चयस्वेदोदनेः पिन्वमानः शमि सिञ्चत् पि- 
वि सेचने दानच इदित्वान्चुम् स वाजी सथाः प्रतित्वान्नान्यदनाति 
पवं पतन्तीघतघाय अध्िरदनातीत्यथः ॥ ९५ ॥ 

भ् 

अभिधवन्त खसनेव योषाः कल्छाण्यः स्मयमाना 
सो अग्निम् । च्रतस्य घाराः उधभिधों नक्न्त ता ऊडा- 
णो ह्येति जातवेदाः ॥ ९६ ॥ 

अभिप्रवन्त । अभिनमन्त्य यन्ति प्रहीभवन्ति)कापु- 
नस्ताः । घृतस्य धासः । कपथिपरहठीमवन्ति । अधिं कृथ- 
मिव । समानमनस्का इव योषाः} एकमतरं भरति संगतम- 
सः । कस्याण्यः रूपयोवनसंपन्नाः । स्मयमानाः । स्मिङ्ः ईष- 

द्षने । दषद्दसमानाः । समिधः समिन्धनाः । इत्यस्भूता धारा 
अश्रिमथिपरही भूय ! ततस्तयेवाश्चं नसन्त । नसतिराप्रोतिकमां 
चा! नमतिकमां वा व्याप्नुवन्ति! ताश्च धाराः जुषाणः. हर्यति 
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जातवेदाः । हयातेः पप्साकमा । अप्पति ब्रतकियत । नास्य 

ग्रहणशक्तिपरेहाणमस्तीत्यमिगायः । जातप्ञानोऽभभिः । ९६॥ 

घतस्य धाराः अश्चेमभिप्रवन्त श्रङ् गतो अचि प्रतिगच्छन्ति रङ्् 
अडभाव आः) त्र दष्टान्तः योषा इव यथा योषाः खियः प 
ति प्रतिप्रधन्ते । कीडदहयो योषाः समना समान मना यासांताः स- 
मनखः विभक्तेडदे यः कल्याण्यः रूपयोवनसम्पन्नाः स्मयमानाः द 
षट्धखन्त्यः स्मिङ ईषद्धसने । ता धारा अद्धि नसन्त हरन्ति नसं 
हरणे छङू अडभाव आषः नस्तिराप्नोतिकमां वा अश्च उ्याप्नुव- 
न्ति। क)डश्यो धातः स्रिधः समिन्धते शपयन्त्यद्चिमिति समि- 
धः । किञ्च जातवेदाः जातपज्ञानोऽथिञ्जुषाणः प्रीतियुक्तः सन् ता 
घतधार हर्यति प्राप्रोति ह्यं छ्खमे गतौ दयतिः प्रेण्ठाक्मो वाता 
धारा प्रेप्सात कामयते नाश्य ग्रदणशाक्तिपरिहरणमस्तीति भावः॥९६ 

कन्था इव वह्तुमतवा उ अञ्जाञ्जाना अभिचा- 
कठाीमि । यच सोः सूयते यत्र॑ यज्ञो धुतस्य धाय 
आभे तत् पर्चन्ते ॥ ९७ || 

कन्या इव । खा एताः कन्या इवं नवपरणाता इव । व् 

हतुम् बाद्रार् भत्तारय् । एतव | एतु गपनाय । अलज्प्रजनन- 
$ ¢ [क 9 [क [१ 

म् । अञ्जनाऽन्यक्तं वाणाः । अभिचाकशीमि अभिपरयामे । 
य (न ध ५ 

ताः घृतस्य धाराः यत्र सोमाभिष्टरयते यत्र च सोत्रामण्याख्यो 
^ > 2 न 

यज्ञस्तायते अभितत् पवन्ते । तत् तत्रत्यथः । अभितत्पव्रन्तं अ- 
मिगच्छन्ति यज्ञसहवरिता घृतस्य धारा इत्यभिप्रायः ॥ ९७॥ 

घ्रतस्य धाराः तत्तच अभिपवन्ते अभिगच्छन्ति पद गतौ । तज 
कुत्र यच्च स्थाने सोमः रुतावरेषः । सूयत अभिषुयते यत्र च यज्ञः 
सोत्रामण्यास्यः क्रियते तत्र गच्छन्वीष्तस्य धारा अभिचाकशी- 
मि पयामि । तत्र गमने दष्टान्तः कन्या वहतुभिवे बहति परिणयति 
चहतर्भती यथा वहतुं पतिमेतवै प्राप्तुं कन्या अभिग्रवन्ते इण् गतौ 
तुमे. तवेप्रत्ययः । कीदद्यः कन्याः अलज्ज मगमज्जाना व्यक्तं यो- 
ग्यं कुचौणाः अस्यते व्यक्तीक्रियते स्मीपुव्या्तियेन तत् तदञ्ञानाः 
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कन्या यथा पत्तिं गच्छन्ति तथां यक्ञं घुतध्ास गच्छन्तिता 
यक्षसहिता धघतधासाः पदयामीत्यथेः ॥ ९७ ॥ 

अभ्यपैत सुष्ड्तिं गव्यमानजिमस्माखं यद्वा दरवि- 
णान धत्तं | इस सज्ञे बयत दवता ना चन्स्थ धारा 

मध्रुमत् पचन्त ॥ ९८ ॥ 

अभ्यर्षत | हे देवा अभ्यर्षत अभ्यागच्छत | एतां शष्टु- 
तिमर दाचन स्तद् । घत च गन्यमाजम्र् माविकाारटृत- 

जात् र्यम् जजमनिमनमन्यामच्छ्त् । अस्या्यत्यच ज 

स्प्रासु मद्रा भद्राण विमाय धनात । धत्त स्थापयत दत्त 

वा किश्च इमं यज्ञं नयत तत्र देवा देवत्वे नः अस्माकम् 
अस्माभिर्यो देवलोको नित इत्यथैः । यध्चैता घतस्य धारा- 
गधुमत् पवन्त मधरु पवन्त तबिास्षाजत कक्रद्ू नयत 

तयनुवतेतं ॥ ९८ ॥ 
हे देवाः ! यूयं छुष्टुति रोमनां स्तुतिमाजि क्ल अभ्यधत अ- 

भ्यागच्छत अल्यते प्राप्य्रते स्वगो येन स आजियन्नः | कीदशं 
माजि गव्यं गव्यं घतं विद्यते यस्मिन् स गन्यस्तम् घृतयुतम् अ- 
रोआद्यत्वादचूप्रत्ययः । आगत्य चास्मासु मद्रा मद्वाणि कल्याणा- 
नि द्रविणानि धनानि धच स्थापयत दत्तवा इधाञ् घारणपोषण- 
योः दाने चेति चचनात् । किञ्च नोऽस्माकं यज्ञ साज्मणी देव- 
ता देवतासु देवलोके नयत प्रापयत देवतारब्दात् सुपां खदधागति 
विभक्तिखोपः | किञ्च यश्चिता घतस्य धाय मचुमत् रसवत् यथा 
तथा पवन्ते प्रसरन्ति ता अपिं देवतासु नयत यज्ञे यज्ञद्रव्ये स्वगं 
गते यजमानो गच्छस्येवेत्यथः ॥ ९८ ॥ 

धामन्ते विड्वे खुवनमधिं धितमन्तः खसुरेदद्य- 
न्तरायुष्टे । अपामनीके सिये य आर्खतस्तमदयाम 
मधुमन्तं त ऊभिम् ॥ ९९ 

ति टु [क ६ % क # क % 

हाते माध्यन्दिनायाथां वाजस्नेधसंहितायां 
सप्तद् शाऽ्ध्यायः ॥ २७॥ 
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धामन्ते । तवे आहुतिपरिणामभूतमिदं जगत् बदह्यादि. 
स्तम्बपयेन्तम् मन्यमान आह । धामन् धामानि विभूत्या ते तव् 
विष्वं युवनम्भूतजातमषेधितम् अध्याश्रितम् यचान्तःसथु 
समुद्रस्य मध्ये किञ्चित् यच आयुषि किञ्चिदपि धामानि तव 
अधिश्रितमित्यनुवतते । यत एवम् । अतस्त्वां बीमि । अपा- 
मनीके युखे वतेमाना य उधिराहूतः । समिथे संग्रमे च पणि- 
भिः सह वतमानो य उभिराहतः । तदुक्तम् पणिभिगुद्यमान- 
मिति तम् अश्याम; सक्षयामः । स्याप्डुयामो वा मधुमन्त- 
मर रसवन्तम् ते तव सम्बन्धिनस् हे धृतहतरिः परिणामिनां 
रसस्य वयं भोक्तारो भवेम । देवखं भ्राप्तुयामेति वक्रोक्या 
माथ्येते ॥ ९९ ॥ 

इति उव्बथ्छृतौ मन्त्रभाष्ये सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 

-----*--=उ5-------~ 

ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं निखिरुं जगदाहुतिपरिणामभूतं मन्यमानो 
मुनिराह । हे अग्ने ! विदं वनं सवं भूतजातं ते तव धामन् 
धाम्नि विभूत्यामधिधितम् धितं स्थितं त्वन्महिमोस्थमित्यथः। 
यच्ान्तः समुद्रे समुद्रमध्ये तथा हृदि हन्यध्ये तथा अन्तरायुषि 
आयुर्मध्ये जह्यणो जोवनपर्यन्तं यद भूतजातं तदपि ते धामनि धितं 
धामश्निति विभक्तिलोपः । अतोऽहं प्रार्थये मधुमन्तं ससवन्तं तसूर्भिं 
धृतकष्छोखं ते त्वदीये वयमद्याम भक्षयाम व्याप्डुयामरो वातंक 
म् अपामनीके मुखे वतमानो य ऊर्मिः समिथे. पणिभिः सह युद्धे 
आश्रतः आहृत आनीतः भिधा हितं पणिभेगद्यमानमिति (२२, 
क० ) उक्तत्वात् । अश्यामेति अदनातेरद्रयुतेवी विकरणप्यत्यये- 
न इ्यनि प्रत्यये रोटि रूपम् । हविः परिणामिनो रसस्य चयं भो- 
क्रारो भवेमेति भावः देवत्वं भ्राप्युयामेति वक्रोक्त्या प्राथ्यते ॥ 
यद्धास्या कचो. ऽथौन्तरमुच्यते । हे अग्ने ! इदं विष्वं सुवनं तवं धा- 
लि अधिश्ितं तन्ते धामः कुचर कुत्रेति तदुच्यते -अन्तःसमुद्रे अन्तरि- 
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क्षमध्ये सुयसरूपेण ¦ समुद्र इत्यन्तरेश्चनाम ( निघ १ ३, ७५ ) 
हदि अन्तः सवप्राणनां हृदय जठयश्चिरूपेण आधु अन्न सवप्रा- 
प्याहारत्वेन अपामनीके उदक्रानां सङ्काते वद्युताद्चिरूपेण समिथे 
सङ्ग्रामे शोयाश्चेरूपेण एवं स्व स्थानेषु आभ्रतः स्थापितो यस्त- 
च धामरूप ऊरमेः घुतरूप उदक्स्पोवात तव रसं मधुमन्तं माधु 
यापतं वयमद्याम प्राप्नुयाम सवरसमाक्तारः स्यामात भावः ॥९९॥ 

श्रीमन्महीधर्कृत वेददौपे मनोहरे | 
सकादिजपपयन्तवाऽध्यायः सक्तदराऽगमत् ॥ १७ ॥ 

+ नभ 

अद्ादरोऽध्यायः| 

वाज भे पसवखमे प्रयतिश्च मे प्रसिंततिथभे 

पाणं ऽपानख मे व्यानदतर मञ्खछुश्च मे चित्त- 

चमे आधीतश्च भे वाक्च मे मर्न॑ञ्चमे चक्षुसे 
ओच्श्चमे दक्षश्च से बलश्च मे य॒ज्ञेन कल्पन्ताम् ॥२॥ 

ओजसे सह्य मे जत्माच से तनूं मे रामं 
चमे वम च मेऽङ्खानि च मेऽस्थीनि चमे परूश्मिच 
भे हारीराणिखमे आयुश्मे जराचंमे यज्ञेन क- 
छ्पन्ताम् ॥ ३ ॥ 

इत उत्तरं वसोधारिकाणि यजूषि सप्रादिंरातिकण्डिकाः । 
बाज मे वाजः अन्नश्च मे । प्रसवः अन्नदानविषयाभ्यनुज्ञा 
दीयतां युज्यतामिति । प्रयतिश्च मे परसितिश्च मे प्रयतनं भ्रय- 
तिः आज्ञा प्रसयनं भ्रसितिः । तन्तुबो जालं वा तेन चत्र ब- 

$^ ® 

न्ने सह उपलक्ष्यते । पीतिश् पे क्रतु मे! ध्यं चिन्ताया- 
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म् | तस्य धीतिः संप्रसारणं छान्दसम् । क्रतुः सकटषः सस्का- 

रोवा स्वरथ मे रछोक्थ मे| साधुशब्दः स्वरः उटोकः ग्यप- 
द्वन्धः । श्रवश् मे श्रुतिश्च मे श्रवो वेदमन्वाः । श्रुतिबराह्मणम् । 
ञ्योतिश्च मे स्वश्च मे । ज्योतिरादित्यादिः स्वचुखोकादि । दोदर 
कामौ सेयुनक्ति अनव्यवच्छेदाय यथा व्योकसो संयुज्यादेव- 
मिति श्चतिः । द्रौ कामावभिरूपौ संयुनक्ति । चकारेण समु 
चिनोति अव्यवच्छेदाय अनुपक्षयाय । यथा कथिद्रजीतिर्व्यो- 
कौ संयुज्यात् । ओक इति निवासनाम । विगत ओको श 
ययोः कुमारीङ्मारयोः तों व्योकसां नानाग्रहनिवासिना स- 
युञ्याद् तयोर्विवाहं ङुयौत् । एवं चकारेण सश्रचिनोति । यज्ञे 
न कल्पन्ताम् वाजधभृतीनि चकरारसष्ुचितानि मम यज्ञन क- 
स्पन्तां समथौ भवन्तु । यङ्ञेऽध्िं तपेयन्तु अभिषिच्वन्तु वा | 
अनेन चख त्वा प्रीणाम्यनेन च अभिपिश्चास्यनेन चेत्य 
स्याः श्चुतेरभिधयेण व्याख्यातम् । अथो इदश्च मे देहीदं 
च म इत्यस्याः श्रुतरभिधायेण व्याख्यास्यामः । वाजप्रभूतीनि 
च रब्दक्षयुदधितानि मम यद्गेनानेन कटकानि भवन्तु यज्ञोऽस्म- 
भ्यमेतेषां दाता यवच्तित्य्थः । एवमस्मामिददिच्यात्रपदनं 
कृतं मन्वव्यास्यायाः ॥ ९।२।३॥. _ 

कन्त | 

सक्तद रोऽध्याये चित्यारोहणादिमन्वा उक्ताः इदानीमष्टादशेऽध्या 
ये बसोधोरादिमन्बा उच्यन्ते ॥ का० (१९८ ५,१) वसोधासं 
छुदोत्यो दुम्बय पञ्चग्रदीत स सन्ततं यजमानो.ऽरण्येऽनृच्येऽश्चेप्रा- 
पे वाजश्च म इत्यष्टायुकवाकेन । अस्याथेः । ततो यजमान आज्यं 
संस्छृत्याथैपरिमाणया महत्यौ दुम्बया सयुचा महता सरुवेण पञ्चवा- 
रं गृहीतमाज्यमरण्येभ्नृच्ये चुयेडाशेऽधिकस्णे तदुपरि सन्ततम- ` 
विच्छश्नधारं यथा तथा वस्रोधीरासक्ञामाइति जहति । धते 

५ = च 

ऽिध्रा्ते सत्ति वाजश्चत्यादिद्योमसन्जारम्मः कायोऽश्ाभिरयवा- 
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कैकाजश्चेत्यादि वेटुस्वादान्तैकोनधिशत्कण्डिकात्मकैः वाजश्च मे । 
चकाराः समुञ्याथः | यज्ञेनानेन मया कतेन वाजाद्यः पदा- 
थः कट्पन्तां रहः सम्पन्ना यवम्तु न यज्ञो वाजादीनां दातास्म- 
भ्यं मवत्वित्य्थः । अथो इद्खमे देदीदश्च म इति( ९,२,२, ५ 
श्रुतेः । यद्धा बाजादयः पदाथ मे मम यज्ञन कदटपन्तां विभक्ति- 
व्यत्ययः यज्ञेऽर्चि तपंयन्तु अभिचिश्चन्तु वा अनेन चत्वा प्रीणास्य- 
नेन च त्वाभिषिश्चामीत्यादिश्चुतिः (९, ३,३, ५) दौ द्धौ कामा- 
वयुपक्चयाय संयुखयाच्चकारेण कन्याकुमाराविव । तथाच श्रुतिः 
(९, ३२,६) दघ द्धौ कामावभिरूपौ संयुनक्त्यव्यवच्छेदाय यः 
था व्योकसौ सयुञ्ज्याषिति । अथ पदाथ व्याख्यायन्ते । वाज- 
श्चेत्यादियज्ञुषं देवा ऋषयः । अश्िदैवता । छन्दांष्ति पिङ्लोक्ता- 
व्यश्चरसंख्यया ज्ञेयानि । पतैयज्खुभिवजमानोऽयेः कामान् याचते 
वाजो मेऽसित्वत्यादि ॥ तथैकाधथिकानि चतुः रतं थज्जूषि कामस्तु 
पञ्चदरोचरं रातम् । तद्यथा । बाञ्श्यत्यायासु ज्येष्टच्चमे८( ४) 
वसु चमे (१५) इति कण्डिकाद्वयकाजताश्ु ए्कोनाविदातिक- 
ण्डिकास्ु चयोदश चयोदद् यजूषि सन्ति ज्येष्ठ्यश्च म इत्यस्यां 
(४ ) पञ्चदश वसुम इत्यस्यां ( १५) नव । अध्िश्चमे घमेश्च 
म इव्यस्यां ( २२ ) दादश कामास्तु अयोददा अङ्कुखयः राकरयो 
दिराश्चम इत्येकं यजुः कामास्त्वत्र चयः। वतञ्ु म इत्यस्यां 
(२३ ) षष कामस्तु ददा अहोारन्च अवेष्ठीवे दृष्द्वथन्तरेचयद्- 
व्येकं यज्युः षटूकामाः) एकाच म इत्यस्यां (२६७ ) जयखिश्त् 
चतदखश्च मे (२५ ) अज्र जयोविद्तिः | अयश्च मे (२६) अन्रेका- 

द्द । पष्ठवाट् चमे (२७) इत्यत्र नव । वाजाय स्वाहेति (२८) 
अत्र चतुदश । आगयुयैज्ेनेति ( २९ ) अचेकविद्तिः कल्पन्तामन्ता- 
नि ( १२) स्तोम्श्यतिषद् १८ स्वद्काः- १९ प्रजापतेः २० वेट्स्वा 
हा २९१॥। एवमेकाधिका चतुः राती ॥ जथ यञ्जुवामथोः । वाजोऽन्न- 
म् चशछब्दाः समरुचयाथोः | प्रसवोऽच्दानाश्ययुज्ञा दीयतां भुज्य 
तामिति । प्रयतिः शुद्धिः | प्रसितिः बन्धनमन्नविषयोत्ुक्यम्र । 
धीतिः ध्यानम् ध्यै चिन्तायां छन्दस खम्पसास्णम् । कतुः स- 
ङ्ल्पो यज्ञो चा । स्वरः साधुशब्दः । इखोकः पद्यवन्धः स्तुतिवो । 
भवः. वेदमस्तराः श्रवणसामथ्य वा । श्रुतिः ब्ाद्यणं ्रवणखाम्यं 
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चा । ज्योतिः प्रक्राशः। स्वः स्व्भैः। एते मे मम यज्ञेन कव्पन्तास्। 
कञ्यन्तािति कण्डिकान्तस्य सम्रुदायापेश्चया बहुत्वम् । मपद्ा- 
नामाघ्रुत्तिः प्रत्येकं प्राप्त्यथो । एव सवत्र ॥ १॥ 

प्राणः ऊरष्व॑ंसश्चासै श्सीरवायुः । अपानः अधेच्त्तिवयुः ! 
व्यानः सवैश्धस्वरः । अषुः परच्तिमान् वायुः । चित्तं मानसः स- 
ङ्गद्पः । आधीत बाद्यविषयज्ञानम् । वाक् वागगन्द्रयम् । मनः 
परिद्धम् । चष्ुरिन्दियम् । रोच चरवणन्दियय् दक्षः क्नेन्द्रियको- 
शरम् । बं क्न्द्रयकोशखपर् । एतानि यक्षेन मे कर्पन्ताम् ॥ २॥ 

ओजो बरुदेतुरशमे धातुः शह शार बं सपल्लाभिमनिचु- 
स्वं वा । आत्मा परमात्मं । तनू स्म्यं वयुः । राम सुखम् । ब्म 
कवचम् । अङ्गानि हस्ताद्यवयवाः । अस्थीनि शरीरगतानि।प- 
रूचि अदकुल्यादि पवाणि । शरीराणि पूवयुक्ताः करीरावयवाः । खा 
यु्जीवनम् | जया बाधंकान्तमायुः । एते य्न सस्पदयन्तामर ॥ ३ ॥ 

न 

ञ्येऽथ्यश्च छ आधिपन्त्यश्च मे अन्युश्च मे नार्मद 
मऽमश्य मेऽभ्यश्चसे जमाचमे महिमा चसन वरिमिः चं 
१७, +~ 9५. ४५८ ७ [अ १ ऋ ७५५ 

भ प्रधिनाच सख वास्याः चथेद्रा चिता चय दृ्धश्च मे 
बुद्धश्च मे य॒स्ञेन कल्पन्ताम् ॥४॥ 

५ [षं 4 कन ॥ ५१ 

सन्यसे अद्धा चमे जगच मे धनश्चमे विदरर्दशच 
मेमरंश्यरेकीदाच समे मेदश्च मे जातं मे जनिष्यमां- 

। श ष् । १ ५ $ ध । न + | म सूतश्च य कृतञ्च य यज्ञनं कल्पन्ताम् ॥५॥ 

छुमपं व्याख्यानम् ॥ ४ ॥ ५ ॥ 

ज्येष्ठस्य मायो ज्यैष््यं अदास्तत्वम्। अधिपतेमौव आधिपत्य 
म् स्वासित्वम्। मन्युः मानललः कापः | भामोऽधिक्षपादिष्टिङ्कको 

बाह्यः कोपः । न मीयत इत्यमः अपरिमेयत्वमन्येरियत्तया परिच्छे- 
 ऋ्मशङ्घयत्वम् । अस्मः सीतमधुरं जलम् । जमा जयस्य सावो ज. 
यसाम्रथ्यम् । महतो भावो महिमा महच्वं  सम्पस्यादिना। उसे 
भवो वरिमा प्रजादिविशाख्ता । प्रथोभावः प्रथिमा गृदक्षेजादि- 

 पिस्तारः । चृद्धस्य मादो बिमा दीधजीषेत्वम् । दौधस्य भावो 
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द्राधेमा अबिच्छिन्नवहत्वम् ! बद्धं प्रभुतमन्नघनादि । चृद्धिः वि- 
दयादिगुगेरत्कषः । पते मे कल्पन्ताम् ॥ 

सत्यं यथाथभावित्वम् । श्रद्धा परलखोकादेदवाखः । जगत् जङ्गमं 
गवादि । धनं कनकादिं । विष्वं स्थावरम् ¦! मदो दोन्चिः। की- 
डा अक्षद्रूतादिः । मोदः क्रीडादरनजो हषः } जातत पुत्रोत्यद्नमप- 
त्यम्। जनिष्यमाणं मविष्यदपत्यम् । स्ूक्तश्टुकस मरहः । सछकूतम्- 
कूपाठजन्यं द्युभादृषम् । पते कद्पन्ताम् ॥ ५॥ 

44 9 ऋनञ्च मऽश्चतश्च मेऽपक््मञ्च मेऽन्पमयच मे जं 
वतुश्च दचे(दुत्वश्च सऽनसत्रञ्च यऽ :<1 
ख्व मे दायनश्च भे सूषब्यमे सुदि 
स्पन्दाभ् ॥ ६ ॥ 

न्ताच॑ये घ्त्ताचंसे क्षेम॑श्च से धूति मे धि- 
स्वश्व से मर्ददव ये खभिचमे ज्ञात्र॑श्षमे ख्यं से पद्यञ्च 
भ ४५ $ 

भे सीश्चये छश से य॒ज्ञेन॑ कल्पन्तास् ॥७॥ 

नः 44 
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सुगं व्याख्यानम् ।। ६ ॥ ७॥ 
ऋते यज्ञादिकमे । असतं ततफख्भूतं स्वगौदि । यक्ष्मणो- 

ऽभावोऽयक्ष्मं धावु्वयादि सोगायादः । अनामयत् आसयति पीडय- 
तीत्यामयत् न आमय अनामयत् सामान्यव्याध्यादे साहित्यम् । 
जीवयतीति जीवातुः व्याधिनाशकमोषधम् । दौघोयुषो मवोदी. 
घाौयुत्वं बहुकालमायुः पृषोदसदिन्वात्सलोपः आयुखदन्तो वा। 
अमिज्ाणाममावोऽनमिन्न राञ्चसहित्यम् । भमयामाकेऽमयं मीतिस- . 
रादित्यम् । सुखमानन्द्ः । शायनं सस्ता रहाय्या । सूषाः शोभन 
उषाः स्नानसन्ध्यादियुक्तः प्रातः कारः । सुदिनं यज्ञदएनाष्ययना- 
दियुक्त सवे दिनम् | पते मे यज्ञन सिध्यन्तु॥६॥ 

यन्ताद्वादेनियन्ता । धत्तां पोषकः पिजादिः । क्षेमः विद्यमानध- 
नस्य रश्रणशक्तिः । धतिः धेय्यमापरतस्वपि स्थिरचित्तत्वम् } विश्वं 
सवोनुक्रूल्यम् । महः पूजा । संचिद् वेदराखादिन्ञानम् । ज्ञातुभावा- 
ज्ञानम् विक्ञानसामथ्येम् । सु; चुत्रादिप्रेरणसामथ्यंम् । प्रसूः पुत्रोत्प- 
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स्याद्विसाम्थ्य॑म् । सीरं दादि कषिङतध्रान्यनिमष्पत्तिः । टयः ङषि- 
प्रतिबन्धनिच्रन्तिः ॥ ७॥ 

सुमर्थ व्य््पानन्र || ८ ॥ ९ ॥ 

दामदिकःं खलम् । मयः आघुषष्ठिकं सुखम् । परियं पीत्युत्पादकं 
वस्तु । आचुक्राम्यत इत्युक्रायः अनुकूख्यल्लसध्यः पदाथैः। 
कामः विषयभोगजानितं खखम् । खमनसो यावः सौमनसः मनः 
स्वाथ्यकसे बन्धुवर्गः । अगः सोभाग्य । द्रविणं घनम् । भदयै. 
हिकं कल्याणम् । श्रेयः पारलौकिकम् । वसतीति वस्त अतिहयेन 
तस्तु वसीयः तुच्छिमेयःस्वित्ति वचो कोपः निवासयोग्यो वसुमान् 
गृहादिः कीर्तः। एते कस्पन्तास् ॥ ८ ॥ 

ऊक् अन्नम् । सुदता प्रिया सत्या चार् । पयः दुग्धम् । रसः 
तञ्त्यः सारः । घुतमाञ्छम् । मधु श्चोद्रम् । समाना ग्धिमोँजनं स- 
ग्धिः अदेः क्तिनि धस्छदेश्चषः घधसिमसोरैखीति घसं उपधारोपे 
कृते श्वरो ्चद्धीति सरोपे कृते स्चषस्तथोर्धोऽधः जश्त्वं सग्धिः 
बन्धुभिः सह भमोजनमित्य्थेः । सपीतिः बन्धुभिः सह पानम् । 
षिः तत््कृतधान्यकिद्धिः ।! वृष्टिः धान्यनिष्पादिकाचुद्रूखा । जे 

तुभोबो ज्रम् जयसामथ्यम उद्धिदो माव आशद्धिघयम् चचूतादितसे- 
रुत्पच्तिः । पते यक्षेन कद्पान्ताम् ॥ ९ ॥ 

रयिम राय॑श्मे पुषञंमे पुमे च्म 
प्रसुचये पृणेश्च॑मे पुणेत॑रश्च मे कु्यवञ्च मृऽन्िं तञ्च 
मर ऽन्नञ्च मऽष्चुच म यज्ञेन कल्पन्ताम्. ॥ १० ॥ 



 अश्ाद्दयिऽष्यायः । १८। करण्डिका. १३. ९.२९. 

^, 9 वं १ 

वित्तञ्च मे वेद्यम भूनशं भे जडिष्यच्च स सुम 
॥ द > अ क्ल्वश्च प छ त मृ छुपथ्य॒खं मे कड मे ऋद्धिश्च ये क्ल्न्चंये स्रश्चि- 

त्रे यलिश्यंपे र स न्ध = ¢ ञ्य पातय पुषत्शिम् यदेनं सर्दन्ताड् | १६१५ 
क 0 

© 

1 थद् 13 | 1 म व्र च्छु 1 शोधस दू प्र | सद्ुराद्रव 

ध युञ्चन कल्वन्ताद्च् ।॥ १२॥ 
[ कः ५५९. क 

अस्णा वरे ब्चिकाचये भिरयखये पदता 
भ ह 0 प ३ पञ्च त 

मृ सिखा पे वनस्पतय पे हिरज्यल्य येऽथ प्रे 
ष् 

सुगम व्याख्यानम् ॥ ९० ॥ ११ ॥ १२॥ १३ 

खयः सुवनम् । खयो अुक्तादिमणयः | दुष्ट धनव्ययः । द्रुः 
रारीरपोषकः । विथु व्यातिन्तामध्ेम् । प्रभु दद्वयेन्् । पमी धलदुः- 
्दिवाडुख्यम् । अत्यन्तं पूर्ण पणतरं गञजतुरग्दकःटद्यम् । इुथ- 

व कुिततघान्यमपि । आक्षितं श्वयदहीनर भान्द | अद्धप्रादनादे | 
छयुत् सुक्ान्नपारेपाकः | एत कस्पन्ठास् ॥ १०। | 

वेद्त्टर् खमे पूवरब्ध वित्तम् । वेयं ठब्धव्यम् । भूद धूद+सद्ध 
श्चतच्राहदे । भावेष्यत् सस्पत्स्यसनं श्चचादि | सुखन शस्यत यथ ततु 
सुगम् खदुसरधदरण इति ( पाऽ २, २,४८ चा० ३) भसः 

रुखगसम्या देशः । सुपथ्यं शमन हितम् । ख सद्धद्ध यक्षफटछ- 

म् ऋः यज्ञादखश्द्धः । शलक् शायश्चेम द्वव्याहदि् । कच्छः स्व- 
कायसामथ्यम् । मातः पद्ाथमा्निश्चयः । रततः डुधरकायदिषु 
हिश्चयः । एत यज्ञन कटपल्ताप्र् ॥ १९१॥ 

नवी (ङ 

+, दग श्ूम्द्ाः व्रकद्धाः । खल्काः कणेकमः 

भङ्जश्च तः प्रासा । अणवस्चानक्ाः | रया ङ्स्तुणधघा- 
+ 

स्यानि प्रास्याभि कोद्रवत्वेन शदिद्द्नि । नीवारास्दगन्ान्य- 
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ख्यारण्यानि । पते धान्याक्ेलेषा मे यज्ञेन कद्पन्ताम् ॥ १२॥ 
दमा पाषाणः! ग्रत्तिका प्रशास्ता अत् सुद्स्तिकन् । भिरयः 

्ुद्रपर्वताः गोवधनावुदरेवतिकादयः । पवैताः महान्तो मन्द्रहिमा- 

चखादयः । सिकताः शाकंसा । वनस्पतयः पुष्पं विना फरवन्तः पन- 
सो दुम्बरादयः। हिरण्यं सुवणं द्रविणं वा द्रविणाङ्कप्ययश्चेत्यभिधानात्। 
अयो रोहम् । शयामं ताश्रखोहं कास्यं रजत कनक वा । लोहं का- 

¢ भ छायसे स्यैतेजसे जाङ्गवेऽपि चेत्यभिधानत् । सोम प्रसिद्धम् । चपु 
रङ्म् । एते काय्यैषिदोषेषु मे कट्पन्ताम् ॥ १३॥ 

आध्चश्चं म आप्श्चये दीरुघख मे जषघयमे क 
छ्रपच्याख मे ऽक्रष्टपच्यश्मे य्रस्याश्चमे परावं जर् 
ण्याय मर वित्तं मे वित्तिंखमे भूतच॑म् सूतिशमे य- 
स्तेनं कट्पन्ताम् ॥ १४॥ 

वसं चमे वसतिं मे कम॑चमे राक्तिदख मे ऽथै- 
कर्प 

१ * ष 

च्चम् एमद्चमे इत्या चमे गतिद्व मे यज्ञेन 
न्ताम् ॥ १५ ॥ 

सुगम व्याख्यानम् ॥ १४ ॥ १५॥ 
सधि; पृथिवीस्थो बहिः अपो ऽन्तरिश्चस्थानि जलानि । वीरुधः 

गख्माः । ओषधयः फरपाकान्ताः । कृषटपच्याः इष्ठे पच्यन्त इति 

कृष्रपच्याः सजलसुयसूयत्यादिना कयबन्तो निपातः भूमिकषणयीज- 
वापादिक्मनिष्पाद्या ओषधयः । तद्विपरीता अषृष्पच्याः स्वयमे- 
वोतुपद्यमाना नीवारगवेुकादयः । मास्याः मामे भवाः पवः गौ- 
ऽदवमहिषाजाविगदेमोषरादयः । आरण्योः अरण्ये भवाः परावः ह- 
.स्तिस्िहशसभस्रगगवयमकंटादयः । चित्तं वूवेरुञ्धम् । विकतिः भा- 
विखाभः । भूते जातपुत्रादिकम् । भूतिरेदवयं स्वाजितम् । पताति 

` यज्ञेन मम सम्पथ्न्ताम् ॥ १४ ॥ 
चसु धनं गचादिकम् । वसातेवासस्थानं गृहम् । कम।श्चेदोचा- 

दि। श्ा्तिस्तदयुष्ानसामथ्यम् 1 अर्थोऽ्यिरुषितः पदाथः । एम 
इयत इत्येमः पतेमेप्रस्ययः प्राक्षव्योऽथः । इत्या भव क्यप् अयन- 
मिश्पराप्तयुपायः। ग्तिरिष्टघाक्षिः । प्ते कल्पन्ताम् ॥ १५ ॥ 



अष्टादशोऽध्यायः । १८ । करिडिक। । १९ । ९.३१ 

अभ्रिं य॒ इन्द्रख्वगे सोम॑र्चम् इन्द्र॑स्च ये स 
विताचंम् इन्द्र॑दच ये सरस्वती चम् इन्द्रंदचमे पूषा 
चम् इन्द्रंदचमे बृहस्पतिंदचम् इन्दरंदच मृ यज्ञेन कः 
ल्पन्ताम् । १६ ॥ 

मिच्च य इन्द्रंख्यये वदणद्वम् इन्द्र॑द्च ये घा- 
तावच इन्द्रख्चयेत्वषटयाचम् इन्द्रंख्च ये मरुतंरच 
ग इन्द्र॑द्चमये विच्वंचमेदेवा इन्द्रंच मे य्ेनं क- 
स्यन्तास् ॥ ९७ ॥ 

अथार्दन्राभि जुति । अर्द्धं इन्द्रः अद्ध अन्ये देवाः। 
अधिथ म इन्द्रश्च म इति ॥ १६॥ १७॥ 

अथार्धन्द्रानि जुह्यति (९; ३, २, ९ )} अधेस्येन्दरदवत्यत्वा- 
दधेस्य नानादेवत्यत्वात् । अश्रिसोमसवितृसरस्वतीपूषवृहस्पतयः 
्रासखद्धाः तैः समानमभागत्वादिन्द्र एकेकया सह पठ्यते । यास्को. 
का इन्द्ररब्दस्य नानार्थाः कायः दवमप्रेऽपि कण्डिकाद्वये । एते 
कट्पन्ताम् ॥ १६ ॥ 

मित्रवरुणधातृत्वष्टुमरुद्धिदवे देवाः प्रसिद्धाः । प्रच्येकभिन्द्रः। एते 
कल्पन्ताम् ॥ १७ ॥ 

पुथिवीचंम् इन्द्र॑स्य मेऽन्तरिक्षंचम् इन्द्र॑स्वमे 
दययौथम इन्द्रख्चमे समाद्चम इन्द्रर्चमे नक्चच्ाणि 
चम इन्द्र्म दिश्ांख्च मृ इनद्रर्च गरे यज्ञेन कल्प- 
न्ताम् | १८ ॥ 

अभ्ण्ु्चं मे रदिमदटच मे ऽद्ाभ्यदच मेऽधिपति- 
त्व म उपापछुरचं मेऽन्तखौमङ्व मे रेन्द्रवायवरचं 
मर मेत्रावरुणदहचं स॒ आाद्धिवनदरचं मे प्रतिपस्थानश्च 
मे शुक मे सन्थीचं मे यज्ञन कर्पन्ताम् ॥ १९. ॥ | 
सकाम 
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अथ ग्रहान् जुहोति । अण्ण फ इति ॥ १८ ॥ १९ ॥ 

पृथिव्यन्तरिश्चदटिषश्येल्यक्यम् । समा कवाधिष्ठाच्यो देवताः | 
ग्लाने थटिदन्यादी(नि ) दिर: प्यायः | एत कल्पन्ताम् ॥ १८) 

यश प्रहु भ हत ( 2. २, ९४ 4 ५ ) चएद्धदाचय् श्र दम्रमः 

ल्जाः | यदषाश्प्रः सादथ्रहतविशिशः सोाप्थकस्णे प्रसिद्धाः । अदा 

शस्य सद्माणत्यडशया धधलसत्य् श्रदण रद शष्डम् (नभत 

रभ्मीना तद्श्रद्मे सावलत्याद् अष रूपे सुख्यस्य रादग्रष्ठु इति (~ 

2८ ) भन्ाख्ङ्ाद् । आचपातद्ञ्द्न पयश्राह्या 1ववाक्चतः तस्य ञ्य 

छ्त्वादाश्विपत्यद् ज्येष्ठौ वा पष श्रहमणामिति श्रुतेः | परतिप्रस्थान- 
दाब्डेन निग्राह्यो किव्रक्चितः दिदवत्यः सह पाठात् | अन्य 
प्रासद्धाः।॥ १९ ॥ 

9 नः 1 भ स, । यागदपच्यं पे वटवदेकश्य मृ धुवद््चं मे कैरवा 
पु ९८२ = त म भ 1 श ठेन्द्राण्नद्वयमे यद्दाेदउदेवदय पे थर 

[न । भ 

निष्केवर्पद्व ये साकिचरव ये सार 
७ ४, ४, | 

स्वश्च मे षाल्लीवनश््व मे हारियालनदरच पे यज्ञन 
कल्पन्ताम् ॥ २० 

घुग व्याख्यानम् | २० ॥ 

आद्यो वैश्वदेवः प्रातः संयनगतः महविश्वदेवस्तु तृततीयसव- 
नगतः । छवाख्यस्येव ध्रहस्य ्रवणदद्धायःं वेश्वानरसूक्तपाडात्तद्- 
शापश्च छदो दैन्वानरदष्दे नोच्यते । मरुत्वतीया इति वहुवचनं 
चिष्वाच् मदत्वतीयों महापसरत्वतीयः कण्डमसुत्व दीयश्चेति । आभि- 
खनये खार स्ठतान्यसर्गं भ्रदणमेव सारस्वती प्रहः सारस्डतं अर्ह 
गृह्णातीति ततरास्नानात् ॥ २०१४ ` 

खुष्वद्छ्व पे चखार ये वाखन्यानि चमे द्रोणक- ` 
। , ¶ ५ 

खदाड्चं मे याचाणस्य गेऽशिषबंणेच मे प्रतम्छचं मेआ- 
धवनीयद्वं भे वेदिदचमे बहहिखयं भेऽवभुयच्स्वं मे स्व- 
गकार भ यक्चिन कल्पन्ताम् | २१ ॥ 

+ 
४५ 

॥ 

1 

स्द्ःथाश् भे 



® 

तरतश्च मरे उतद्ये तप॑श्च से संवत्सरं मेऽ- 

होरा अगष्छीवे वंदद्रथन्छरे चं ये यज्ञेन कल्प- 
न्त् ॥ ५३२ || 

सुगमं व्याखूणानम् }} २९ ॥ २२॥ २३ ॥ 

खसो जह्ादयः । चमसानि प्रहपाचाणि । वायव्यानि पाच्राविये- 
घाः । अधिषवणे काष्रफलक । पूतध्यृदाधवमीयो सोमपा्विद्षो । 
स्वगाकारः शास्युवाकः तेन यथास्वं देवतानां हविरङ्गीकारात् । 
परसिद्धमन्यत्् । पते मम यज्ञेन निभित्तन कल्पन्ताम् ॥ २१॥ 

कण्डिकाद्धयेन यच्रक्रतुद्ेमः । अथेतान् यज्ञक्रतून् जडात्यश्चिश्च 
भम इति (९, ३, २, १) अधिः चीयनानो बह्िरच्चिष्ठमो चा | घमेः भ्र 
व्यः । इन्द्रायाकषववे पुरोडाशमिति विहितो यागेोऽकः। सौय च 
रमिति विदितः सूर्यः णो गवामयनम् । अद्वमेघः प्रसिद्धः । 
पएथिभ्यदितिदिवो देवताक्रिेषाः । अङ्कुख्यः विराट् पुरुषाचयवाः । 
दाक्करयः शक्तयः । दिदः प्राच्याद्याः । एते यज्ञेन कद्पन्ताम् ॥२२॥ 

व्रतं नियमः । ऋतवो बस्न्तादयः । तपः कच्छं चान्दरायणादि । 
अदेश्य राच्रिश्च!होयतरे दिननिशे । ऊरू चाषछठीवन्तौ जानुनी च ऊॐ- 
वष्ठीवे अवयवविदषो अचतुरेति निपातः! बृहद्रथन्तरे एतन्नामके 
सामनी । एतानि कल्पन्ताम् ॥ २३॥ 

तिख्खसे पश्चं चमे पश्च 
नवंचंसे नव॑च स ण्क्य 

मे चयो दश्च चरयेोद् 
शव॑ददा च मे पञ्च॑ददाचंमे सप्तद्छाचमे सप 



९.३५ चन््रभाष्य-वेददीपसहिताश्चुङ्यज्ुःसंहिता । 

द॑राच॑से नव॑द्् च॑से नव॑दश च॑ स एकाविषटाति- 
ञ्य एकयविर्न्डातिश से चयेविष्छातिथ मे चये 

(दि ष्4्सादिश्च म पश्चाक्दातश य पञ्चका 

मे स्विष््शातिय म सप्वष्कातिञ् स नवाचशड्ा- 

तिश्च मे नव॑विष्ण्यातिञख भर एकज्िष्ण्टाच म एकि 

दाच मे चयलखिषणदाच मे यन्ञेनं कल्पन्ताम् ॥ २४॥ 

अथैतान् य्कतून जुहोति । एका चमे तिस्रश्च म इति॥२४॥ 

अयुग्मस्तेमहोमाथी मन्त्राः । अथायुजस्तोमान् छदहोतीति (२, 
३, ३, २ श्वुतेः। एकामाद्ाय द्वितीयां विहाय वृतीयामादाय चतुथं 
विहाय परित्यक्तसमसंख्याकेनात्ताविषमसंख्याकेन मन्बेणायुग्मान् 
स्तोमान् जुद्ुयादित्य्थैः । आद साकङयदोतनाथो सवेत पुनराक्तेः | 
अयुग्मस्तोमहोयैः सर्वकामावासिः । तथाच श्चुविः (९३, ३२) 

एतद्ध देवाः सवौन् कामनाप्त्वायुग्िः स्तोमैः स्वम खोकमार्येस्तथेवे 
तद्यजमानः सवोन् कामानाप्त्वायुश्भिः स्तोमेः स्वग खोकमेती- 
त्यादि ॥ २४ ॥ 

१ न 0 च १, 

चतसश भेऽछोचमेञ्छोचमे 

द्दाचमे षोडंदाचमे षोडशा चमे विशछातियंमे 
विश््डातिश्यं मे चतुर्विण्टातिश्च मे चतुर्वि््शातिश 

र 

मेऽष्टाविष्ण्दातिख मेऽ्ाविध्रातिच् मे दाच्रि्टाच 
मे दा्जि्दाच मे षट्ूचिष्राचच मे षट्न्जिरराच 
मे चत्वारिष्टाच्च ये चत्वारि्दाच मे चतुख- 

 त्वारि षडा मे चतुंखत्वारिण्टाच मेऽछ्टाचत्वारे- 
दाच स यज्ञेन कल्पन्ताम् ॥ २५ ॥ 

अथ युग्पतो जुति । चतक्चश्न मेऽष्टौ च म इति । पूर्षु 
वगुत्तरेण सम्बध्नाति । यथा इष्षं रोन्युत्तरष्ठत्तरां शाखां स- 



अश्ाद्रोऽध्यायः ! १८ । कण्डिका । २७ । ९२५ 

माछम्भ्यं रोहेचाशक् । दरुत्याः पयो जनमाह् श्रुतिः ॥ २५ ॥ 
पककण्डिकयाः युग्मस्तमान् ऊदेति \ अथ युग्यतो जुहोति 

चतस्रश्च म इति (२, ३, ३, ४) प्रथम चतस्र इत्येतां सख्यामाद्- 
य चतुर्तरत्वेन स्थितान् युग्मान् स्तोमानष्टाचत्वारिदरत्पयन्वान् 
हयादित्यथः । तत्रं स्वगेधराक्निः पतद्व छन्दा भस्यह्वुवन्वात- 
यामा वा अयुज स्तोमा युग्मभिवेयग्शस्तोमेः स्वग टोकमयामति 
तथेतद्यजमानो युग्माभिः स्तोमः स्वगं खोकमतोति (र ३, २, ५) 
श्तेः । पूवं पूवमुत्तरेण सम्वबश्चाति दृश्चासोहणवत् । चथाच श्रुतिः 
(९) ३, ३, ६ ) पृते पूवद्युत्तरेणोत्तरेण संयुनक्ति यथा दद्धं सेहन्यु- 
तरामुत्तया शाखा समाटम्भ्य रोहे वारकदिति । अनोक्ता 
संख्या! संख्ययनिषएा । एते यज्ञेन कल्पन्ताम् ॥ २५ ॥ 

व्याविश्य मने छवी चमे दित्यवाट् च॑ मे दित्यौ 
चञ्चाविश्चं॑ सर तुथैवाद् चने त्रिवत्सश्च मे चि- 

1 ४ भ १९ ॥ 1 
वत्साचंमे तुयवाद्च॑ये तुयी चमे यज्ञेन क- 
ल्पन्ताभ् ॥ २६ ॥ 

१ ऋ २ १ ॥ ॥ 
पष्ठवाद् चमे पष्ठादीचसे उक्षा-चथेव्दाच 

मे ऋषभ मे ठेदच॑ मेऽनङुं्ं मे घेलय्यं ये यदेनं क- 
ल्पन्तास् | ३७ ॥ 

अथ वपांस्ति जुहोति । व्यविथ म इति॥ २६ ॥>२७॥ 
कण्डिकाद्य वयोहोमे विनियुक्तम् । तथा च श्रुतिः ( ९, ३,३७) 

यथ वयासि जुहोति व्यविद्य मइति पराव वें वयास पटु 
भिरवैनमेतदश्चेन प्रीणात्यथ पञ्युमिरेवेनमरतदचनाभिपषिञ्चतीत 
चिः षण्मासात्मकः कारः चयोऽवयो यस्य स अयतिः साधसव- 
त्से वृषः तादी नौस्त्यची । द्विस्वत्सये चषा दित्यवाय् ताद- 
छरी गौर्दित्योदही । पञ्चाचयो यस्य स पञ्चापविः सद्धुद्धिखवत्लरो- 
वृषः ताद्सी गोः पञ्चावी । वत्सो वत्सरः जरयो वत्सा यस्य स जिव- 
त्वः जरिवर्षो चृषः तादी गोखिचत्सा । तुयं वषे वहतीति तुयेवा- 
ट् साधत्रिवर्षो बषः तादी गौस्तुयदी । ते यज्ञेन कल्पन्ताम्॥ २६ 



९२६ मन्धभाष्य-वेदृदीपसदहितः शुद्खयज्चुभसंदहिता। 

पष्ठं वर्षचतुस्कं बहतीति पष्ठवाट् चतुवेषों इषः ताद्छीभोःप् 

छीह्ये । उश्च सचन्चमो च्रषः। वद्मा बन्ध्या गोः । अत्िथुवा बृषः 
ऋषभः । वेद्द्र्भघ्राप्तेनी गोः । यनः शकटं वहतीत्यनङ्ान् राकट- 
वहनक्चमो च्षः । वहेः क्रिपि सस्परसारणमनसो डकारः चतुरनडहोरा- 
मुदात्त इति आमागयः। धेनुनव्रसूता गोः । पते मम यज्ञेन नि- 
पिचेन कल्पन्तां स्वस्वव्यापारसमथी भवन्तु यद्वा पते यज्ञेन म 
म॒ क्पन्ताः मह्यघुपमोगक्षमा भवन्त्वित्यथः । एवं पूर्वज ॥ २७ ॥ 

वाजाय स्वाहा प्रञ्चवाय् स्वाहया पिजाय स्वाहा 
कत॑ये स्वाहा वसंवे स्वाष्टपल॑ये स्वाहष्ं सग्धाय 
स्वाहा सुग्धायं चैनण्शिनाय स्वाहा विचछद्षिनं आ- 
न्त्यायनाय स्वाहनन्त्याय मोदनाय स्वाहा खुद॑नस्य 
पत॑ये स्वाहा परिंपतथे स्थाष्ा प्रजायते स्वाहा | इयं तें 
राण्वि्रायं छन्ताश्चि यथन उजं ध्छा वश्ये स्वा परजाम 
त्वा धवत्याय । २८ ॥ 

अथ नाग्रं जु्येति । वाजाय साहा इति ॥ २८ ॥ 
अथ नामभ्राहहोमः । तथा च श्युतिः( ९,३,३, ८) अथ ना- 

मघ्राहं जुष्टोति वाजाय स्वाहत्यतद्ध देवाः सवौम् कामनाप्त्वाथे- 
तमेव प्रत्यक्चमध्रीणंस्तयेवेतद्यजमनः स्वान् कासानाप्त्वाथेतमेव 
परव्यक्चं प्रोणातीति । बाजोऽन्न तस्मै स्वाहेति होमसन्नः वाजा- 
दीनि चेचादिमासानां नामान तन्नाम गहीत्वा होतमव्यमिस्यथः। 
अन्नमाचुयाच्ेजोऽन्नरूपः । प्रसवायानुज्ञारूपाय अर्क्रडादौो अभ्य- 
य॒क्ञादानात् प्रसवो वैशाखः । अपिज्ाय अप्सु जायत इस्यपिजः 
सप्तम्या अदुक् अख्क्रीडारतत्वाद् पिज ज्येष्ठः । क्रतवे यायशूपा- 
य चातुममास्यादियागधराचुवत् कलतुसषाढः । वसवे वासयति व- 
सुः चातुमौस्ये याजानिषेधाद्वसुः श्रावणः । अहर्पतये दिनस्यामिने- 
सय्यैरूपाय तापकरत्वाद्धादरपदस्याह पतित्वम् । मुग्धायाहने तुषारा- 
दिना मोहरूपाय दिवसाय तुषारवाहुल्यान्मुग्धमड् आन्विनः । 
असुभ्धाय ` वनशिंनाय वपिनभ्यतीति विनेर्री मस्जिनदेद्यखीति 



अधर श्ाऽध्यायः । १८ कण्डक्( । २९. । ९.२७ 

चाह्ृछकादञ्चस्यपि नशन मागमः विद्येव वेनंशिनः स्वाथे अम् 
अद्पघटिकावसेन प्वेन(रदरफखाय काप्विकाय समाननियम्दन 
पापनाशकत्वादसुग्धाय मोदह्यनिवर्तकाय कासिंकाय । अतेनदिने 
आन्त्यायनाय न विनद्य्तीःव्यत्निचसी तस्मै विनाशशपशेताय अन्ते 
सधां नारे भवनन्त्यं तद्यनं चेत्यन्त्यायमें तत्र यव अन्त्यायम- 
स्तस्मै सर्वनाल्ेऽप्यवशिष्रायात पवाविनरशिने विष्युरूपाय मा- 
गैदषाय । मासानां मा्मरीषोऽस्माति स्ततः ( सगवद्धीता० १० 
३५ ) आन्त्याय सवनाय जुचनानाम्रयं भौवनः अन्ते स्यङूप मः 

घ आन्त्यस्तस्मै खोकस्वरूपदुष्टिकरत्वात्चमयत्वम् अआाङयचदीशि- 
करत्वेन पुष्टिकरत्वं पोषस्य । भुवनस्य भूतजातस्य पतय पालका- 
य माघाय स्नानादिना पुण्यजनकत्वेन पालकत्वं माघस्य ! अधिपत- 
ये अधिकपारकाय फाल्णुनाय बबीन्तत्वाद् । प्रजापतये एवं दाद 
रामासाधेष्ठान पजापातिनामकाय दृदाय । स्वाहा होमाथे सवे- 
॥ हं अग्ने {इयते तव सद् इदं राज्यं यच यन्न यागाः क्रियन्ते त- 
तवेव राज्यम् | किञ्चदहे अग्ने | त्व भिच्रस्य सबख्युयजजमानस्य यः 

न्ता नियामकोऽल्ि बष्छ्यथं चतुथी मिज्रयेते | कौदशस्त्वं यस- 
नो यमयतीति यमनः अभ्निष्टोमादिकरछ सवाश्नियमयन् ' अत 
उजं विश्िष्टान्नरसाय त्वा त्वामभिषिश्चामीति शेषः | तथा बस्य्य 
सषेणाय त्वामभिषिञ्चामि । 

अग्नो प्रास्ताहुतिः खम्यगादित्यमुपतिष्ते । 
अ{दिस्यास्नायते ब्रह्ैरेरन ततः परजा इत सप्तेः । 

ततः प्रजानामाधेपत्याय परजास्वामिल्वाप्त्येत्वाभिषिश्चामि वसो- 
धोस्या । तथा च श्रुतिः (र, ३, 2 १० -- ११) प्रजानासाधिपत्यये- 
स्यन्नं वा उन्न चृष्टिरन्ेनेवेनमेतत् भरीभाति यद्वैवमहियं ते राण्मि- 
जाय यन्तासि यमन ऊजंत्वा इष्य्यै त्वा प्रजाना त्वाधेपत्या- 
येतीदं ते सज्यममिषिक्तो ऽक्षीत्येतल्मि्रस्य त्वं यन्तासीति ॥ २८ ॥ 

आयुंयेज्ेन कल्पनां पाणो यज्ञेन कस्पठां च्चै 
ज्ञेन कल्पनां यन्ञेनं कल्पतां यग् यत्मं कल्प- 
लपु मना ज्ञन कल्पलाश्चाल्नष अश्न शल्या ल्द य- 

भनि “क| 

जनं कल्पता उथातियेज्ञन कल्पना स्ञभरेज्ञनं कल्पः 
१९८ 

¢ 
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पठं य॒ज्ञेन कल्पतां यन्ञो यज्ञेन कल्पताम् । स्लो्मदच 
यज्ञ॑खच ऋक् च सामं च बृहच रथन्तरश्च । स्वर्दँ 

[कप || 

वा अमन्माखुत्रं अभूम परजापतेः पजा अभून वेद् 
स्वाहा ॥ २९ ॥ | 

अथ कपान् जुहोति । आयुयेज्ञेन कर्पतामिति आयुरा- 
दीनि पप यज्ञक्टू्चानि भवन्तु । यज्ञश्च सम यज्ञेनैव क्टप्रो भ- 
वतु नाहं यङ्गक्छप्नौ समर्थः । स्तोम यजु ऋक् च सामच 
बृहच्च रथन्तरश्च यद्ञेन क्प्रानि भवरन्त्वत्यतुपङ्गः । स्वर्देवा 
अगन्म है देवाः स्वलोकं वयमगन्म । अमृताश्च भूताः भजा- 
पतेश्च प्रजा अभूमेति फवचनम् । बेट स्वाहेति होममन्त्रः॥२९॥ 

कदट्पहोमः कव्पतामिति लिज्ात् । अथ कल्पान् जहोतीति (२, 
३, २, १२) श्रुतेः । यज्ञेन निमित्तेनायु्जवनकाटः कल्पतां साध्यतां 
प्राप्यताम्  पाणचश्चुः्रोजवाञ्यर्नासि मम यज्ञेन कलटृस्षानि भवन्तु । 
आत्मा देहः आत्मेद्धियमनोयुक्तो मोक्तेत्याहुमनीषिण इति स्खृतेः । 
बरह्मा वेदो यज्ञेन कल्पताम् । ज्योतिः स्वयं प्रकाशः परमात्मा यज्ञेन 
साध्यतां पुण्यकर्मावुष्ठानं परमात्मज्ञाने कारणम् । ब्राह्मणा विधिदि- 
षस्ति यज्ञेन दानेन तपसानरानेनेति श्रुतेः ( १७,७,२,२४ ) कमेणैव हि 
संसिद्धिमास्थिता जनकादय इति स्मतेश्च ( भगवद्गोता० ३, २० ) 
स्वः स्वगः । पृष्ठं स्तोचं स्वभेस्थानं वा कल्पताम् । यज्ञो य्ञेनैव 
कट्टा भवतु नाहं यज्ञकट्ट्ौ समथः । यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा इति 
( १३ अ० १६ कण ) श्रुतेः । किञ्च स्तोमयज्चुक्रंर्सामब्हद्रथन्तय- 
णिच यज्ञेन कलृप्ानि भवन्त्वित्यनुसङ्खः । स्तोमस्िघ्रत्पश्चदशा- 
दिः यज्ञरनियतपादो मन्त्रः ऋच्छ् नियतपादा साम गीतिध्रघानम् 
बृहद्रथन्तरे तद्धिरेषौ ॥ वरोध्वास्येवमथमाभितिच्यषत्मानं यजः 
मानः प्रशसति वयं यजमाना दैवा भूत्वा स्वः स्वगमगन्म गत 
वन्तः गमेङड रखान्छोपे मस्य नत्वे रूपम् । गत्वा चासुता अमर 
णधर्मिणोऽभूम मूताः भवतेदुडकि रूपम् ततः प्रजापतेर्हिरण्यय- 
भेस्य प्रजा अभूतेति फर्वचन॑म् } सनेन वसोधौसयाः सकवेका- 
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मभ्रािहेवुत्वभुक्तम् । वेर् स्वाहेति वसोधराश्ोमार्थो मन्त वेडिति 
वषट्कारः । बघदूकासे हैष पसेऽश्चं यद्वेगूकासे वषट्कारेण वाव 
स्वाहाकारेण वा देवेभ्योऽन्नं प्रदीयत इति (९,३,३,१४) श्रुतेः ॥२९॥ 

वाजस्थ लु भर॑खवे भातरं थहीमदितिं नासर वचसा 
करामहे । यस्यामिदं विद्व सुद॑नमाञ्विडा तस्य नो 
७९ 1 £ १ [९ 

देवः सविता घसं साविषत् ॥ ३० ॥ 

वाजप्रसवीयं जुहोति सप्रभिकरम्िः । बवानस्यदुव्या 
ख्यातिम् ॥ २३० ॥ 

का०८ १८, ५, छ, ५) व्रायस्सभ्भरत्य चमस्वत्स्नुवेण वाजपे- 
पिकानि वाजस्यममिति आश्चिकानि च वाजस्य स्विति । श्चेत्रवप- 
नवत्सर्वौषधमोदुस्वरे चमसे सम्भृत्य तस्मात्सर्वोषधाच्मसव- 
त् खुवेणव्योदुम्बरण चतुष्कोणयुष्करेण श्ुवेण वाजस्येमं प्रसव 
इति सप्तसन्ञैः ( ९, २३--२० ) सप्र वाज्जपेयस्सस्बन्धीनिं वाजप्र- 
संबीयानि हुत्वा वाजस्य चु प्रसवे इत्यादिसक्चमन्तरेः परतिमन्माि- 
कानि सघ घाजप्रसवीयानि तस्मादेव सर्वौषधात्तनैव स्युवेण ज्ये 
तीति स्थैः ॥ व्याख्याता (९, 4) ॥ २०॥ 

विद्व अद्य मरुतो विद्व ऊती विहवे मवन्त्वद्रथः 
समिद्धाः विहवे नौ देवा अवसखागंमन्तु विदव॑नस्तु 
द्रविणं वाजो अस्मे ॥३१॥ 

विखे अध्य । वैश्वदेवी चिष्टुए् व्यवहितपदभायः । विवे 
अद्य मरुतः अद अस्पिन्यत्ि आगमन्त्विव्यनुषङ्गः । विशव 
ऊती । विश्व इति सवेनाम सामान्यदेवता गणप्रातिपत्तिजन- 

 कमतस्तचिराकष्ठीकरणाय विशिष्टो देदतागण इदाध्याहि- 
यते । विशवे च देवगणा वषो शद्रा आदित्या अद्य छती उ- 

४ [स २ ५ ५ 

त्या अवनेन तपेणेन निभित्तमूतेन आगन्तु । तदागमनेन 
क ५ (क [९ (१ 

च विर भवन्ठु अग्नयः गारहपत्यनणतयः सण्द्धाः सम्यम् दा 

॥ 
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(न् 

शाः । विश्वेदेवाश्च नोऽस्ाकम् अवसानेन हविरुक्षणेन निभि- 
त भूतेन आगपन्तु आगच्छन्तु तेषां च तुष्व्या विश्वं सर्व षु- 
द्रविणम्भूषरिहिरण्यादि धनं वाजश्वान्नश्च अस्मे अस्माकमस्तु । 
यद्रान्यथा सम्बन्धः । विशवे मरुतः अच आगच्छन्तु । विश्वे 
च देवगणाः ठउत्या निपित्तमूतया आगमन्तु । विश्वे च देवा 
अवसा निमित्तभूतेन आममन्तु तदाममनेन च विदे भवन्तु 
अग्नयः समिद्धाः । होमाय हि अश्नयः भ्रज्वाट्यन्ते | ततो या- 
गोत्तरकालम् । विश्वभस्तु द्रविणं वाजो अस्मे ॥ ३१ ॥ 

दुशोधानाकदे्टा वद्देवी चिष्टुए् । अद्यास्मिन् दिने षिद्वे 
स्वै मरुतः सप्तगणा आगमन्तु आगच्छन्तु छत्वाभावे रूपम् । 
विवे अन्ये च सते गणदेवता बसवो रुद्रा आदित्याश्च ऊती ऊत्या 
पूवैसखवणः अनेन तपेन निमिचचेनागमन्तु वृष्न्यथमागच्छन्त्वित्य- 
थः । विद्व देवा च गणदेवता नो.ऽस्माकमबसान्नेन हषिषा निभि. 
तेन हविभ्रहणायागमन्तु तदागमनेने च चिदवे ठ सर्वे ऽशनयः -गाहेष- 
स्यादयः सामद्धाः सस्यग्दीप्रा मवन्तु तद्थ हाोमेनत्यथः । तेषा दे- 
वानां तुष्ट्या विष्वं सवै दचिणं धनं गोभुहिरण्यादि वाजोऽचरं चा- 
स्मऽस्माकमस्तु विभक्तेः र आदेश्यः ॥ ३९ ॥ 

याड नः सघ प्दिकाखतंस्य वा परावतः वा 
जं नो विद्वदेतरेषनसराताविदाबतु ॥ ३२॥ 

वाजो नः । अनुष्टुप् वाजो देवता । वानोऽन्नं नोऽस्माकं 
सप्र प्रदिलः चतस दिकः प्रदृष्टथ चरथो खोकाः सप्र परदिशः 
उक्ताः । चतद्लो वा परावतः । वाशब्दः सथुचयार्थीयः; । चत- 
सश्च परावतः । परावच्छ्ब्दो दूरवचनः । सहः जनः तपः स~ 

 त्यमित्येते रोका उच्यन्ते । ते हि तान् खोकानतीत्य वर्तन्ते । 
 आपूरयलिति रेषः । किञ्च । वाजः नः अस्मान् विष्वेदैवेः 

सह॒ पनस्ातो धनस्म्भमजनकारे प्रपि इह यज्ञे इवा खोक 
अव् पाडखयतु ॥ ३२ ॥ 



अश्मादशो ऽध्यायः । १८ कण्डिकः । ३५ ९४१ 

चिखोऽन्नदेवत्याः तव्ाद्यानुष्टुए दे विष्डुभौ । नोऽस्माकं वा- 
जोऽन्नं सप्त परदिशः अूराद्देटोकचयं प्राच्यादिदिक््चतुष्कम् परा- 
वतः दुरस्थश्यतसखश्च महजनतपःसत्याख्याश्चापूर्यत्विति शेषः वा- 
टराब्दृश्चा्थैः यद्वा अस्माकं वाजोऽन्न सत्त प्रदिशश्चतस्रो महराया- 
श्चचतु प्रीणातु प्रदाब्देनप्रक्ृष्ठं खाकच्यं दिशः प्राच्याद्याः परावच्छ- 
ब्दो दुयाथेः महसयदयो हि खोक्रत्रयमतीत्य वतन्ते अस्मदत्तान्नेन 
स्च खोका दिक्चतुप्कञ्च तृप्यन्त्वित्यथः। किंञ्च धनसातौ षन् 
सम्भक्तौ क्तिनन्तो निपातः धनस्य सातौ सम्भजनकाङे प्राप्ते वा- 
जोऽन्नं नोऽस्मान् विदवेर्दवैः सदावतु पालयतु इहास्मिन् खोक यज्ञे 
वा यदास्माकं धनेच्छा जायते तदास्माकं दैवतपंणक्चमं वहन्नम- 
रित्विति वाक््याथेः ॥ ३२॥ 

वाजे नो अद्य परसुवाति दानं वाजे देवां २॥ कतु- 
भिं; कल्पयाति । बाजो हि या सदेवीरं जजान बि- 
इवा जज्ा वाज॑पातिजयेयम् ॥ ३३ ॥ 

वाजो नः । द्रे अनुष्टुभो वाजदेषत्ये । वाजः नः अस्मा- 
कमर् अद्य भ्रसुवाति अभ्यतुजानातु दानं वाजश्च देवान् ऋतु- 

कारेः सह कर्पयतु यथास्थानम् वाजो हि मा सवं 
रञ्जजान । हि दाब्दः सयुचयार्थायः; । वाजश्च मां स्वेवी- 
रं जनयतु । ततो विषवाः आशाः वाजपतिः सन् जयेय- 
मित्याशीः ॥ ३३ ॥ 

अद्यास्मिन् दिने. वाजोऽच्मन्नाधिषह्ठाजी देवता नोऽस्मान् प्रसु- 
वाति परेरयतु अञ्ुजानातु दानाथेमिति शेषः अन्नदानेच्छास्माक 
भवाव्वित्यथः । वाजः ऋतुभिः कारः सह देवान् कर्पयाभि यथा- 
स्थानं कस्पयतु ठेयोऽडारौ यस्मिन् काटेयथो देवों यष्टव्यस्तं तज्र 
यजतिित्यथेः । हि चकारार्थो वाजश्च मामां सवेवार सवे ्ीराः 
पुजपोच्रादयो यस्य स सर्ववीरस्ताद्शं जजान जनयतु छन्दति 
दुड्न्खङ्छिरः दुज्ादियुतं मां कसेत्वित्यथंः । ततो वाजपतिः समरु- 
द्वान्नः सन्नहं विद्वा आद्या सवौ दिशो जयेयमन्नद्ानेन सवो 
शो वशरीकुयोभित्यथेः॥ ३३ ॥ 

र, 
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वाजं; वुरर्ताहुत मध्यतो नो वाजो देवान् हवि 

खा वध्रैथाति | वाजो हि खा सर्व॑वीरं चकार स्वा- 

आथा बाजंपतिभवेथश्र् ॥ ३८ ॥ 

वाजः पुरस्तात् । वाजः अन पुरस्तात् अस्त्विति वाक्ष्य- 
शेषः । उत मध्यतो नः अस्माकमस्तु वाजः । वाजश्च देवान्दवि- 
षा वर्धयतु अस्माकम् वाजथ मां सवेवीरश्च करोतु । ततः सवी 
आशा दितः वाजपतिः सन् भवेयं दिभ्रूषता प्राथ्य॑ते ॥ ३४ ॥ 
 बाजे)ऽननं नोऽस्माकं पुरस्तादस्तु उतापि च नोऽस्माकं मध्यतो 
गरहमध्ये च बाजो.ऽस्तु ! नोऽस्माकं वाजो हविषा त्वा देवान् घ- 
यात चवचयतु पुष्णातु । {इ चाथ । वाजा मा सचद्र एुजाद युत 

सकार करतु । चाजपातरन्पाठककः सन्लह् वद्वा जश्च; स्वा 

दशा यतस् दिभ्पता व्थापकता भराथ्यत्त यद्वा वश्व आद्याम्ः 
¢ ^~. 

वय प्राप्नुयाम् वरीङयामित्यथः । भू धाष्तो ॥ ३४५ ॥ | 

समा खजाधि प्सा परथिव्याः संमा सखजाम्य- 
^, 

दराषधा भः । खाड्ह वाज समनयसपम्रं ।॥ ३५॥ 

सम्मा । विराजो आप्रेय्यो वासोऽदहं बाजमिति तच्छब्दयो- 
गात् यदोऽध्याहरः। संमा छजापि। मा मागर् आत्मानं पयसा 
रसेन पृथिव्याः सम्बन्धिना संखजनामि । संखनामि च मा पामू। 
आत्मानम् । अद्धिः ओषधीभे्च । सो ऽदं संखृषटपयःपरभू- 
तिश्चरीरः । वाजं सनेयम् सभेयम् । हे अपने स्वस्रसाद्ात् । 
यद्रा अभरिरेवोच्यते | अस्पदादेश्स्य पाशब्दस्य त्वाश्ब्दं कृत्वा 
युक्ततरमेतद् व्याख्यानम् । योऽहं है अग्रे संखजामि चां पयसा 
पृथिव्याः सखजाधि च तामद्धिरोषधीभिश्च । हामाभिषरायः 
सगेः । सारह् वाज सनेयामति ॥ रदे ॥ 

दे वियजो । दश्शक्राखेषो विरयडेकार्दशका वेत्युक्तेरेकाद्शाक्ष- ` 
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भ 

रान्पद्ा करद् तृताया न्धुदहन द्शकस्तनशना सशहम्दच इ 

=उछब्दश्रवणाचद्ोऽध्याहारः हे अद्ध ¦! योऽहं एथिन्याः पयसा परथि- 
वृ सस्बन्यर्सनच मम्रात्मान ससूजापमर खयजयामयज | अ्धरषध्ाः 

श्म सजाम स्ह सखध््पयाभ्ववाधदाररः खन् वाज 

मन्न सनेयं सम्भजेयम् । यद्वा व्यत्ययेनास्मच्छब्दस्य युष्मदादेशः । 
हे अग्ने ! योऽहं त्वं परधथिव्याः पयसाद्धिसोयधघाीभेश्च त्वां संखजामि 
होमेन सोण्दं वाजं सनेयम् ॥ २५ ॥ 

पयं; पृथिव्यां पय आओर्बधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे 
पथो घाः । पर्थस्वतीः प्रदिः सन्त मद्यम् ॥ ३६ ॥ 

पयःपथिव्याम् । विराट् अच्निर्च्यते । हविवां पयः पृथि- 
ग्यां घाः निषेहि । प्यथ ओषधीषु धाः पयो दिवि घाः। अ- 
न्तरिक्षे पयोधाः आहुतिपरिणामाभिपायमेतत् । किथ्च पय- 

= भ 

स्वत्(; पयः स्दुक्ताः अदन्चः दिखा वदस्व सन्तु भवन्तु 

मह्यम् । ३६ ॥ 
हे अभ्रे ! त्वं पृथिन्यां पयो रसं धाः धेहि स्थापय द्धातेदुुडिः 

मध्यमैकवचने रूपम् । बहुकं छन्दस्यमाङयोगेऽपीति अडभावः । 
ओषधीषु च पयोधाः । दिवि स्वगं च पयो धाः । अन्तरि- 
क्च च पयोधाः । कश्च मद्यं मदथं परदिशः दिशो विदिशश्च 
पयस्वतीः पयस्वत्यो रसखयुताः सन्तु आइुतिपरिणामेन पृथिन्याद्- 
यो ममाभीष्टदा भवन्त्वित्यर्थः ॥ ३६ ॥ 

देदस्यं त्वा सज्तुः पर॑सवरेऽदधिवनोवाहूभ्यं पूष्णो 
हस्ताभ्याम् । सर॑स्वत्यै काचो यन्तुयन्त्रणागनेः साभ्ना- 
ञ्थान्ाभाषशचाम | ३७ ॥ 

अभिषिश्चति यजमानम् । देवस्य त्वेति व्याख्यातम् स- 
रस्वत्ये वाचो यन्तुयेन्त्रेण यमनेन अग्नेथ साग्राल्येन अभिषि- 
श्चापि ॥ ३७ ॥ 

का०( १८ ५ ६--९ ) शुषं भास्य परिश्षेत् स्पर् ईष्णाजिन- 
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मास्तीयै पुच्छादुत्तस्५ शेषेऽपः छत्वाभिषेकसामथ्यात् क्षीरोदके 
चा वाजपेधिकानीति श्रुतेस्वचभिषषिच्यते नद्यवचसकामाश्चत्यन्धा- 
रुद्धो देवस्य त्वोति । अस्यार्थः । कमौपवगें ओदुस्बरं चतुष्कोणं 
सवमाहवनीये पश्चिप्याग्निपुच्छादुत्तरदिशि परिधरत्सरूग्नं प्रा 
रग्रीवमुतच्तरलोम हृष्णाजिनमास्तीयं तत्र स्थितो बह्यवचसकामो- 
यज्मानश्चयनङ्तान्वारम्भोऽध्वयंणा सर्वौषधशेषेणासिषिच्यते। 
किं कृत्वा सर्वौषधरशेषेऽपो जलानि कत्वा असिषेकस्यैव द्र्यसा- 
ध्यत्वात् अयं पूदैपक्षः सिद्धान्तमादह क्षीरोदके वेति वा पूवपक्चनि- 
रासे शेषे जसको न यतस्तच क्चीरोदके वियेते वाजपेयिकानी- 
ति (९, ३, ४, ७) श्रुतेः । अच्र बाजपयसम्बन्धीनि. वाजप्रस-. 

वीयानि श्रयन्ते तजोदकक्षीरे स्त एवं ओदुस्बरे प्रे ऽप आसि 
च्य पयश्चत्युक्तेः ( कात्या० १४, ५, १६ ) अतस्तस्मिन् भिश्चणेवा- 
भिषको न जरुसेक इत्यथः ॥ देवस्य त्वा । व्याख्यातम्. ॥ सरस्व- ` 
त्ये लिङ्ञक्तदेषतं यजुः । सरस्वल्थे षष्ठ्यर्थे चतुर्थी खरस्वतीसस्व- 
र्थिन्या वाचो वाण्या यन्तुर्नियन्तुः प्रजापतेः यन्ञेण नियमेन अश्चे- 
श्च साघ्नाज्यन चक्रवर्तित्वेन हे यजमान ! त्वामभिषिश्चामि भ- 
तूकृताभिषकेण वार् सि द्धिरेदवयं साम्राज्यं च तव सम्पद्यन्ता- 
मित्यथः ॥ ३७ ॥ | 

| ऋताषाडतघौयाग्निभेन्धवस्तस्यौष॑ंधयोऽप्सरसो 
सदो नाम॑ सनं ष्दं ब्रह्मं श्चं पात तस्मै स्वाहया ` 
वाटूनाभ्यः स्वाहा ॥ ३८ ॥ 

ष्भृतो जुहोति । द्वादश्च यजुषि सनो युबनस्य पत इत्ये- 
तस्याः भरा ऋतापाडित्यादीनि । अभिरुच्यते ऋताषाट् । ऋतं 
सत्यं सहतीति ऋताषाड् । ऋतं सत्यं धाम स्थानं यस्य स ` 
तथोक्तः । अग्निगेन्धरवः तस्य चप्रेगन्धर्वस्य ओषधयोऽप्सरसः ता- 
सां च मुदः नाम । आओषधीभिहीदं सवे मोदत इतिदः । सो 
भिगेन्धवैः नः अस्माकम् इदं ब्रह्म इदं च क्षेत्रं पातु 1 त्प 
स्वाहा बदरू । ताभ्यश्च आषपीभ्यः स्वाहा ॥ ३८ ॥ 
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कां (१८, ५. १६ ) ददिशण्रतं विग्राहं जशोत्युतापादिति 
प्रतिस्वाहाकार रषटभतो वाटूकासयन्तः पूवैः पूत्वा मन्बः | आ- 
ल्याद् दादशण्रहीतं ग्रहीत्वा विमलत्य द्वादंगां्तं कत्वा ऋतेत्या- 
दिद्धादशमन्ञेः प्रतिस्वाहाकारं राटभूत्सज्ञा आद्ुतीङ्चैडोत्ति व्यति. 

षक्तेषु दादश्मन्तेषु पवौ मन्तः स्वाहा वाडित्यन्तः उत्तरस्ताभ्यः 

स्वाहेत्यन्तः ततो मन्त्र यानि पुलिङ्निसन इदं वद्धेत्याद्रनि 
लानि. व्यवहितपटितान्यप्यपक्ृष्य पटित्वा पूर्वा मन्नः खम्पाद्यः 
यानि च स्वीरिज्ानि तस्योपधथोऽप्सरसर इत्यादीनि तान्यु- 
स्ृष्योत्तरो मन्ः सम्पाद्य इत्वथैः॥ ददद यजुषि गन्धर्वाप्ल- 
रोदेवत्यानि । तत्रायं विभायः। कऋताषाड़तघामाद्चिर्गन्धर्चः खन 
ददं बह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाडिति वाडन्तः पूरैः पूर्वो मन्धः 
तस्योषधयोऽप्सरसो सुदो नाम ताभ्बः स्वाहेति स्वाहान्त उत्तर 
उत्तयो मन्यः पूर्वो गन्धवैदेवत्यः उत्तयोऽप्सरोदेवत्यः । एवं पञ्च- 
कण्डिकास्वप्यभ्रे मन्बविमागो ज्ञेयः। तथः च श्रुतिः (९, ४१, ६) 
पुस पूवस्य जहोव्यथ सखीभ्यः पुमां तद्धा्यणाद्श्त्येकस्मा 
इव पु्से जुहोति बहीभ्य इव स्ीभ्यस्तस्मादप्येकस्य पुसो 
बह्कयो जाया मवन्त्युभामभ्यां वाटूकारेण च स्वाहाकार च पुंसे 

जुहोति स्वाहाकारिणैव सखीभ्यः पुमाखमेव तद्धीर्यणादधातीति ॥ 
तथा चेवस्रताषार् संहितः छुषुमणः इषिरः अुज्युः परजापतिर 
ति बण्णां पूर्मन्बाणाख्त्यषाडित्यादिनामका गन्धव देवताः त- 

` स्यौषधयः तस्य मरीचयः तस्य नक्षत्राणि तस्यापः तस्य दद्िणाः 
तस्य ऋक्सामानीति षण्णामुत्तरमन्ाणामोषप्यादेनामक्षा अ- 
प्सरसो देवताः ॥ अथ मन्वाथेः । योऽच्चिगेन्धवंः स नोऽस्माक- 
मदं ब्रह्म बाद्यणजातियिदं श्चन्न द्वत्रजएत च पातु रक्षतु । काो- 
श्यो गन्धः ऋताषाद् ऋतं सत्यं खहत इति ऋतषादर् सत्यं स 
हते अख्ये कुपितो भक्तीत्यथैः सहेः साडः ख इति वत्वम् पूवे- 
पदस्य इडान्दसाो दाच: । तथा ऋतच्रामा ऋत सत्यमाक्नर्टर वाम 

स्थानं यस्य सं ऋतधामा । य इदैरोऽधिः अञ्चये गन्धदाय स्वाः 
हई वार् वषदूकारेण सुहुतमसत्वित्येको म्रः ॥ यस्याञ्चगेन्धवे 
स्थौष्धयो बीद्याया नाम नाश्[ अप्सरसः स्नीत्वेन भोग्याः । कीदर्दय 
सषधयः मुदः मोदन्ते जना यासिस्ता छदः ओषजयोवेसु 

११९ 
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सषधीधिरदीद सवं मोदत इति (९, ४, १ ७ ) श्रुतेः । ओष 
धयोऽथम्याः । तथाच श्ुतिः (९, 2 २, ७ ) अश्चिहे गन्धर्व 
आषधीभिर्ससेभिर्मिथनेन खरोखक्ामेति । ताभ्य ओषधीभ्यः 

स्वाहा खहुतमस्तु ॥ ३८ ॥ | 

1, (कि भ € 3। सणण्डितो विदवसचा शय्या गन्धवस्तस्य मरी 
चयोऽप्सरसं जायुको नामं । स न॑ इदं ब्रह्मं शछच्रं धातु 

क । । 

तस्यं स्वाहा बाट्ताभ्धः स्वाहा ।॥ ३९ ॥ 
9 = क ¢ $ (^ ८ 

सष्ण्हितो विरवस्ामा । यः सूयः संहितः एष ह्वहोरत्रे स~ 
१५ &@ 9 (न £ [क 9५ 

दधातीति संहितः स्ुयेः । विश्वसामा एष हेव सवं साम तस्य 
मरीचयो ऽप्प्ररसः । मरीचय्चसरेणवः । आयुवो नाम आयुत 

[९ [ह क प न ४ न य् 
इवं {ह पर्चयः ष्टवन्त इत्यायुवः अन्रयन्त इत्ययः । ठस्य 

व्यार्यानमन्यत् ॥ ३९ ॥ 
यः सूर्य्या गन्धैः स नोऽस्माकमिदं बह्म श्चत्रं च पातु । की- 

दशः संहितः सखन्दधात्यहोराचे इति संहितः असौ वा आदित्यः 
सर"हित. एष द्यहयोसमरे सन्द्धातीति (९) ४, १, ८ ) श्रुतेः वि- 
दवसामा विहवानि सवीणि सामानि प्रतिपादकत्वेन यस्य स वि- 
द्वसामा सर्वसामरूपो घां । विद्वसामेत्येष दयेव सवे सामे- 
ति (९ ७, १, < } श्रुतेः । यदेतद्चिर्दीप्यते तन्महाक्तं तानि सा- 

क [क क मरानीति च । तस्मे सूयय स्वाहा वाट् ॥ तस्य सूय्यस्य मरीचयो 
नामाप्सरखः तेजखसरेणवः सूय्या ह गन्धर्वो मरीचिभिरप्ससेभि- 
मिथुनेन सदटोचक्रामेति ( ९.8, ९, ८ ) श्रुतेः । कीददयो मरीचयः 
आयवः आ समन्ताद्युवन्ति मिश्रीमवन्त्यायुवः । आयुवाना इव 
हि मरीचयः वन्त इति (९४, १, ८) श्तेः । ताभ्यो मरीचि- 
भ्यः स्वाहा ॥ ३९ ॥ 

 सघुश्णः सुय्य॑रदिभरचन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नश्च 
च्राण्थप्छरस मङ्कस्यो नां । सन द्द ब्रह्मं चच 
पातु तस्मे स्वाहा वादरूलाम्यः स्वाहा ॥७०॥ ` 



अच्ाद् श्ोऽध्यावः । १८ 1 कण्डिक। । ४१ । ९.४७ 

© क (अन् . £ 

सुषुम्णः सूयरमिः | यः दुपुम्णः सुयाक्ञेयः । सुयेस्येव 
हि चन्द्रमसां रपय. । चन्द्रमा गन्धतः तस्य नक्चषचाणि अप्र. 

रसः । भेङ्कस्यो नाम भाः हि नक्षत्राणि ज्वेन्तीति भेङ्कुरयो 
नक्षताणि । तुस्पमन्यत् ।॥ ४० ॥ 

यश्चन्द्रमा गन्धः स नोऽस्माकमिदं ब्रह्य क्षं च पातु । की- 
दशः सखुषुमणः दोभनं सख सुखं यस्मात् हुयक्ियः यज्ञद्धार सु 
खप्रदः याक्ञिकानां चन्द्रलोकाप्चर्कत्वात् । तथाच सूस्यरदिमः 
सूय्यस्येच र्दमयः किस्णा यस्य । चुमण इति सखयज्ञिय इत्ये 
तत् खय्यसद्सारात सूय्यस्यव ह चन्द्रपसो रद्मय इति (र, 
१, ९ ) श्चुतः । तस्म चन्द्रमसे स्वाहा वार् ॥ तस्य चन्द्रमसः न्च 
आणि नाम अप्सरसः कोद्य मेङ्करयः भां कान्ति कुर्वन्तीत्ति 
भेङ्कस्यः परषोदरादित्वात् खाधुः । चन्द्रमा द गन्धर्वो नक्ष्रैरण्ल- 
रोर्भिमिथुनन सदोचक्राम मेङ्कस्यो नायेति भाङ्कस्यो ह नामैते 
भा हे नक्षत्राणि कुवेन्तीति (९) ४, १, ९.) श्चुतेः । ताभ्यो नक्ष 
अप्सरोभ्यः स्वाह ॥ ४० ॥ 

क ^ क 1 © ७, १ 
इषिरो (विरवव्यनवा वाता गन्धवस्तस्यापों अप्स 

रख अरजो नध्सं । सनद्दं ब्रह्मं क्चन्नं पतु तस्मै 
स्वाहा वाटरूताभ्यः स्वाहा ॥ ४१॥ 

` इषिरो विश्वव्यचाः । य इषिरः क्षिः । इषु गतो तस्य 
[कर [९ ¢ ० ४९ १ 

६{५्र्ः {वड्वव्यचाः सवता मपरनः । बता गन्धर्वः तस्यषा 
भ् के ® 

अप्सरस उजी नाम । आपो वा ऊजः अद्यो ह्यभरिजांयते। 
तरयन्याख्यानमन्यत् ॥ 2९॥ 

यो वातो वायुभेन्धवैः खन इदं बरह्म श्चत्रं पातु तस्मै स्वाहा 
वाट् खुदतमस्तु । कीदल्लो वातः इषिरः इव गतो दिवादिः इष्यति 
गच्छतीति इदिरः ओणादिकः इरप्रत्थयः शीघ्रगसनः । विद्वव्यचाः 
विरवरिमिन् व्यच गमनं यस्य स विद्वञ्यचाः सवैतोगमनः) 
दषिर इति चिप्र इत्येतद्धिशकव्यचा इत्येष दीद सवे व्यचः कसे- 
तीति (९, ४, १ १०) श्युतैः ॥ तस्यापो नामोपृस्तरसः बातोह् 



९८८ यन्क्रमाभ्य-वेददीपस्षहिता श्ुङ्यजुःसष्ि तः । 

गन्धर्वोऽद्धिस्पसरेभिर्भिथुनेन सदोञ्चक्रमेति ( ९४, १, १० ) 
श्रुतेः । कीदृश्यः ऊजेः ऊज्ञयन्ति जी वयन्त धान्योत्पादननत्यूजेः । 
आपो वा ऊज)।ऽद्यो ह्यूगे जायत इति (र, ४ २, १० ) श्रुतेः ता- 

म्योऽद्स्येऽप्सछसेभ्यः स्वाहा ) ॥ ४१ ॥ 

भुज्युः संप्णा ज्ञो गन्धवस्तस्य दक्षिणा अप्प 
रस् स्नाय नोस ख न दश्द् ब्ह्यश्चच्पत तस्र स्वाटा 

वाटूनाभ्छः स्वाद ॥ ४२ ॥ 
० चदे, [9 ¢ (+. ९ 

युल्युः सपणः । यज्ञो वे गष्युः यज्ञो हि सवांणि भूतानि 
भुनक्ति पाटयति । सुपणेः शोभनपतनः यज्ञो गन्धर्वस्तस्य द- 
क्षिणाप्परसस्तावा नाम दक्षिणा वे स्तावा दक्षिणाभिहिं यनः 
श्तूयते । यथा थो वे कथन दक्षिणां ददाति स्तूयत एव सः । 
तुस्यमन्यत् ॥ ४२ ॥ 

यो यज्ञो गन्धर्वैः स न ददं बह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् । 
कीटश्ो यज्ञः मुञ्युः भुनक्ति पाख्यति भूतानीति भुज्युः । यज्ञो 
हि सचौणि भूतानि मुनक्तीति (९, ४, १, १९ ) श्युतेः। खपणैः शो- 
भनं पणं पतनं स्वगेगमनं यस्य सः यज्ञे स्वगे गते यजमानो ग- 
च्छति ॥ तस्य यज्ञस्य दक्षिण्य नाम यपखस्सः । यज्ञो ह गन्धर्वो 
दृक्लिणभिस्पस्रयोभिरमिंथुनेन सहोचक्रामेति (९, ४, १; ११) श्रुः । 
कीदृश्यः स्वावाः स्तूयते यज्ञो यजमानश्च याभिस्ताः स्तावः दृक्षिणा- 
भिं यज्ञः स्तूयतेऽथो योवे कश्चन दक्षिणां ददातिस्वूयतेण्वस 
सि(र 9, १, १९१, श्रुतेः । ताभ्यो दश्चिणाय्यः स्वाहा ॥ ४२॥ 

फजावतिर्विरख्वकमो मने गन्धवस्तस्यं ऋङ्सा- 
सान्थष्प्ररस एश्या नाम । सनंश्दं ब्रह्य क्षञ्च पति 

तस्थै स्वाराः वादटूनाम्यः स्यादा ॥ ४३२॥ 

परजापतिर्विश्वकमां । प्रजापतिविंहवकमा स हीदं सर्वम- 
करोत् सना गन्धवरस्तस्य कऋरसामानि अप्सरः एष्टयो ना- . 



अच्रादसोऽध्यायः। १<। कण्डिका । ४४ । ९४९, 

प । ऋक्सामानि वा एषटयः । ऋक्सपिद्य शासते इति नः अस्तु 
1 

इत्थं नः अस्विति । तुस्यमन्यत् । ४२ ॥ 
यो मनोरुपो गन्धर्वः खन् इदं ब्य श्चच्रच पातु तस्मै मनसे 

गन्धवौीय स्वाहा वाट् दविदत्तम् । कीटो गन्धवः प्रजापातिः भ्र- 
जायाः पाटकः । विर्वकमौ विदं सवं करोतीति अन्यभ्योऽपे इ- 

इयन्त इति करोतेमनिन् । स दीद सवमकरीरेति (९8 १, 

१२ ) श्रुतेः ॥ तस्य मनसो गन्धवेस्य -्छक्सामान्यप्सरसः नाम भ्र 

विद्धम् । कीडदयः एष्टयः इष्यते काङ्श्ष्यतेऽभीष्ठं यामिस्ता षयः । 

मनो ह गन्धर्य ऋक्सामैरपसरोधिर्मिथुनेन सदोच्क्रामेष्टयो नमे- 

त्युकसामानि वा पष्य ऋक्सामेद्यांदासत इति नोऽरित्वत्थं नो 
ऽस्त्विति (९, ४, ९, १२ ) श्रुतेः । ताभ्योऽप्सरोभ्यः स्वाहा खुदत 

मस्तु ॥ ४३ ॥ 
स नो सुवनस्य पते प्रजापते यस्य त उपरे गृहा 

{= अ [न € ॥ 

यस्यं वेह । धस्मै ब्रह्मणेऽध्मै श्चन्राय महि रामं यच्छ 
स्वादह। ॥ ४८ ॥ 

रथशिरसि जुदेति। स नो यवनस्य पाजापच्या परस्तारष- 
ङ्कः | ३ यवनस्य पते प्रजापते यस्य ते तव उपरि अरुषो 
कं गृहा यस्य वा इह अस्मिन् रोके । सत्वं नः अस्माकम् 
व्यवदहितोऽयं सैवन्धः । अस्मै ऋहयणे अस्मै क्षत्राय महि महत् 

चे ( क 

दामे शरणं यच्छ देहि स्वाहा ॥ ४४॥ 
का०( १८ ५, १७ ) पञ्चगृहीतं च रथशिरस्यध्यध्यादवनीयं 

धियमाणे पञ्चष्ृत्वः स नो भुवनस्येति । राषटशवद्धोमानन्तरं पूवै- 
संस्छ तादे वाज्यात्पञ्च गृहात्वाहवनीयोपरि प्रति प्रस्थाच्रादिना धा- 
य्थैमाणे रथशिरसि तदाज्यं पञ्चधा विभञ्य पञ्चकृत्वो जुहोति 
पञ्चधारं मन्त्र इति सूत्राथैः ॥ प्रजापतिदेवत्या भ्रस्तारपङ्किः आदौ 
द्ादरकावन्त्यावष्टको खा प्रस्तापराङ्क ठृतीयोऽतर नवकः । ह युव- 
नस्य पालक ! हे प्रजापते ! यस्य ते तवोपरि स्वर्ग गृहाः सन्ति 
वाथत्रा यस्य त इह भूखोके गृहा; सन्ति ख त्घं नोऽस्माकमस्मे 



९.५० मस्वभाष्य-वेददीपसदिवाश्चुङ्कयज्ुःसंहिता । 

व्रह्मणे बआद्यणायास्मै क्ष्य श्चचियाय च महि मदत् शम सुखं 
यच्छ देहि स्वाहा सुहतयस्तु ॥ ७४७ ॥ 

सल्लद्रोऽति नम॑स्वायाद्रदालुः शास्भूमभूुरमि मां 
काटि स्वाहा । माल्त्रीऽसि अरत गणः छाम्ब्ूसथोनूर- 
यिम वाहि स्वाहा । जदस्थुरासि दवस्वाञ्छम्मूमयो- 
भूरसि भां वाहि स्वाहा ॥ ०५ ॥ 

वातहोमाज्जुदहोति । सथुद्रोऽसीति चीणि यजूषि त्रिखो- 
कस्थानं वायुं खोकद्रारेण स्तुवन्ति । यस्त्वं है वायो सथुद्रोऽसि 
सन्दनोऽसि । नमस्वांथ नभस् इति नक्षत्राण्युच्यन्ते तानि हि 
नितरां भानितेः संयुक्तो नभस्वान् | आप्रदानुथ एष ह्य 
ददाति दष्व्यवश्यायादि । तं त्वां भ्राथये शभूः मयोभूत्रं 

भावयती शंभूः मयः सुखं भावयति भयोभूः । अभिमां वाहि 
स्वाहा । मारुतोऽद्ि यस्त्वं मारुतोऽसि मरुतां पुरोवातम्रभृतीनां 
वातानां प्रृतिभूतोऽचि । परतां शक्रञ्योतिःपथृतीनां गणोऽ- 
पितं वां बरवीमि शभू मयोयूथ गूखा अभिमां वाहि स्वा 
हा । अवस्थूरसि । यस््वषवस्यूरसि । अवनन्तपणं रक्षणं वा 
ततसीन्यतीत्यवस्यु; । विषु तन्तुसंताने इत्यस्य । च्छो; शूड- 
सुनासिके चेति क्किपि कृते संम्रसारणे च अवस्यूः । दुवस्वष 
दुव हविटक्षणपन्न्च्यते हविरक्षणेनान्नेन युक्तथ आद्रदा- 
सु । तवा याच | सशमूभ्यासू(रत्याद् ॥ 2५॥ 

कृ{० ( १८, ६; १, ) वातहोमाम् जदोत्यञ्जलिनाहत्य वहि्वैदेर- 
धा दक्षिणतो धुयुखस्त उक्चरस्यं दक्षिणदो दक्षिणाप्षटेः सभुद्रोऽसी- 
ति प्रतिभन्बम् । स्थहोमानन्तरं तं रथमश्चेखत्तरतो वेदौ भराङ्भुखम 
वस्थाप्य तस्य स्थानत्रये ओन् वायुह्यमान् जोति परतिसन्ं मन्ञ- 
येण । रथयुगदक्षिणघुसेऽध्ो प्रथमम् उन्तरधुसोऽधो द्वितीयम् 
युगमध्याघस्तृतीयम् । कि छृत्दा चहिवेदेरस्लिना वा तमानीयेति 



अष्ाददोऽध्याथः । १८ ॥ कण्डिका । ४८ । ९.५१ 

सूत्राथैः । वायन्यानिं चीणि यजूषि । चरिरोकस्थो वायुः स्तूयते 
हे वायो ! यस्त्व्माटरोऽसि सत्वं सा सामभिकाहि मदाभिसुखल- 

मागच्छ स्वाहा खहतं तेऽस्तु । बा गतिगन्धनयोः लोट् मध्यमैक 
वचनम् । कीराः सजुः सम्य उन्दति जदैः द्धिन्नो भवतीति 
समुद्रः उन्दी दे रक्थत्ययः । नभस्वान् नमांसि नष्जाणे 
विद्यन्ते यत्र सः । आद्रदायुः आद्र चष्स्यवदयायादिकं ददाती- 
त्याद्रंदाचुः । श्स्भूः दायरेहिकं खुखं भावयति प्रापयतीति राम्भूः । 
मयोभूः मयः पारलौकिकं खं मावयततीति मयोभूः स्वलोकरूपो- 
सि । असौ वै लखोकः समुद्रं इति (९७, २, ५) श्ुतेः। स 
मामभिबाहि । मरतां वातानामयं मारुतः । मरुतां श्युक्रस्योतिःप 
शतीनां, गणः तज्निवासत्वात् । अन्तरिष्टलोको वै मारुत इति 
(९ ४, २, ६, ) श्चुतेः ॥ राम्भूः मयोभूः त्वं माभभिवाहि पूदेवत् ॥ 
अथ अवनं रक्षणं सीन्यतीत्यवस्युः षिवु वन्तुसन्तने किर् च्छ्रः 
दाडयनासिके चेति ऊटि कते यणदेशः । अयं वे लोकोऽवस्यु- 
रिति । (९४, २७) श्रुतेः । भ्रुलोकरूपोऽसि । दुचस्वान् दु- 
वान ह्ावङुद्चण वदयत यस्य सः द्(स्भ्ारत्याद् बुव्चत् ॥ ८५ ॥ 

यास्तं अग्ने सर्स्येरुचो दिव॑मातन्बान्तिं रदिमनभिः, 
ताभिर्नो अचं सक्षोभमी ख्चे जलाय नस्छरधि ।॥ ४६ ॥ 

याकवोंदवाः सूर्य्ये रुचो गोष्वद्कव्द या स्च; | 
इन्द्राग्नी ताथः सवास सुं नो चत्त दृस्यते ४७ 

सुक्मताजहोति ! यास्ते । दे व्याख्याते ॥ ४द ॥ ४७ ॥ 

का० (१८, ६, ६ ) नव जुदह्येति यास्त इति परतियन्यम् । अस्या- 
थेः । पूवेसंस्कृताञ्यात्सङ्ृत्सकद्ाद्ाय नवाहतीञुहोति यास्ते अभ्रे 
यावोंदेवाः रुचं नः तत्त्वा यामि एनाश्चतद्लः स्वणीते कण्डिका- 
याँ पञ्चयज्ु्भिः पञ्चेति नव ॥ दे व्याख्याते (१३.२२३) ॥४६॥४७ 

रूवं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुच % राज॑सु न स्कधि 
रुचं विद्रयषु शद्रेष सपि पेदि स्वा स्यम् 

रुच नः । अतुष्टुवाग्रेयी । सुचि दीश्चिं नः अस्माकं ये 



५. क ९५२ मन्जमाभ्य-वेददीपसदिता शुङ्कयस्जःसंहिता। 

ब्राह्मणाः तेषु धेहि । रुचं च राजघ्रु नः सबन्धेषु कृषि $र । 
रुचं विश्येषु वैद्येषु शूद्रेषु च नः संबन्धिषु दूषि कुर् । पयि 
च धेदि रुचा दीका सद दी्िम् । अतुत्सन्नधमांणो यथावयं 
द्पप्त्या भवेम तथा इविंत्याशयः । यद्रा बरह्मपभृतिषु या रुक 
तामस्माकं पहि सवथा फं बहुनोक्तेन मथ्येव पेहि रुषा स- 
रतं स्वम् ॥ ४८ ॥ 

अ्िदेवत्यावुष्टुए् प्रथमो नचकः हे अग्ने ! नोऽस्माकं ब्राह्मणेषु 
अस्मत्सम्बर्धिषु विप्रेषु रुचं दीति धेहि आसेप्य । नोऽस्माकं 
राजसु क्षन्ियेषु रुच धि कुरु श्रुद्धुण्वित्यादिना हेर्धित्वम् शपो 
लक् । विद्यषु वेश्येषु शद्रेषु चाश्माकीनेघु रुचं कुर । फिञ्च मयि 
विषये रुचा सह॒ रुचं धेहि अवच्छन्ना स्च धदहीत्यथेः । यदा 
ब्राह्मणराजिरसुद्रेषु यारूक् तां नोऽस्माकं धेहि देहि) रिष 
पूर्ववत् ॥ ४८ ॥ 

तत्त्वा धासि बर्यणा वन्दमानस्तदाद्ास्ते यजं 
मानो हिचि; । अहंडमानो वरुणेह वोध्युर्राष््स 
मान आधुः प्रमोषीः ॥ ४९॥ 

व्रारण्या बिष्टुभा जुहयेति | तचा । तदा्ास्त इति तद 
भरवर्णादिह यद्; प्रयोगः! यल्ययोजनं त्वां यामि याचामि बद्य- 
णा त्रयीटक्षणेन वन्दमानः स्तुवन् । तदयं यजमान आक्षास्ते 
हविभिरभ्यु्यतेः । अतः अहेडमान अद्ुध्यन् हे वरुण इह 
कमणि वतमान । अस्माकं भयोजनं यज्ञसमाश्षिलक्षणम् बोधि 
ट ट भ ¢ (4 १ 

सत्यस्त् । बुद्भ्वाच ह उर्शस बहुसस्तव्यपान । आयुः 

मा प्रमाषी मा अस्पाकमायुः खण्डय ॥ ४९ ॥ 
बरुणदेत्या जिष्टुप् शुनः शप्र । अअ दधो तच्छब्द चत्तेते 

तत्रैकस्य यच्छब्दपाश्णामः कार्यैः । हे वरूण ! यजामानः.हविर्भिः 
दत्तैः यद्नपुत्रादिकमाशास्ते इच्छति यत्कामस्तुभ्यं हविदेत्ते त- 
तू यजमनेष्टं त्वा त्वामहं यामि याचामि तत् त्वया यज्ञमानाय दी. 



अथ्दशोऽध्य्यिः । १८ । कण्डिका । ५७.। ९५३ 

यतापित्य्ैः । यामीति याच्ञाकमेसु ( निप्र (२, १९. २ ) पठि. 
तः ¦ अथापि वर्णखेपे भवति तच्वा यामीति यास्क्ोसाकारल्य- 
पः । कीटराऽहम् ब्मणा अर्थीटष्चणेन वेदेन बन्द्मानः त्वा स्तदा 
नः । किञ्च दहे उर्दंस 1 दसन शासः स्तुतिः शेश स्तुतो उरूभैहान् 
शंसः स्तुतिर्य॑स्य स उखः तत्सम्बुद्धो हे वहुस्तुते ! इटाश्मन् 
स्थाने अदेडमानः हेडते द्ुध्यत्ति हेडमानः न ैडवानोऽदेडलःन 
अक्कुध्यन् सन् त्वं वोध्ये बुध्यस्व त्वं मल्प्राथेनां जा्गादहीत्यथेः। हु 
दयलट्रभ्यो हेधचिः वा छन्दसीति ( पा० ३, ४, << ) देरपिच्वादशणः 
धरोपदखछान्दसः । किञ्नोऽस्माकमायुजवनं मा परमाषीः मा चोरय 
मुष स्तेये लुड् न ङ् षीग इति अडभावः पूणेमायुश्च द दीत्यथं:॥४९॥ 

सवण घ्नः स्वाहां | स्वणौकैः स्वाह । स्वरणं रुकः 
स्वाह । स्वणे ज्यो निः स्शद।। स्वगे सुय्येः स्वाष्। 

(न 

अथाकाडरपेधयोः सन्तवीरेहेति । पश्चमियलुर्भिः। स्व 
^ ¢ भ का | 

णयः ुयहद्ववचनः स्वः चव्द्ः | स्वार्व् खा पर्वः अ{हदित्व 
४५ भ + थ् [क ९ न (नको 

स्तम जुहोमि स्थापयामि स्वह्यकारण स्वि याऽङ्गस्तमादिसे 
[क ५ ( [$ एदञ्युषमि 

स्थापयामि | स्वणे स्वरिवियः ्ुक्रस्तमाहदित्य सटञ्युष्ःमि। 
कावना ^ ५ ५ ५५ (० ४ (५ ष [५ 

स्वार्वे ज्यातरश्रस्तयथर्ववं जह्य । सवण । स्वारद यः सुय 
( # कक, 

स्तथुत्तमं करोमि ॥ ५० ॥ 
पञ्च यजूष्यिदेवत्यानि । सूयौहर्देवचाची स्वः दाब्दः । नदः 

थं । अकाश्वमेधसम्ततिसन्ञाः पञश्चाहतयः । तथा च श्युलिः (९, =, 
३, ८ ) अथाका्दिवमेधयोः सन्ततोज्जुदोतत्ति । अस्याथः । अक 
ऽचिः अश्वमेधो रविस्तयोः सन्ततयः सन्तन्वन्त ति क्ंयोडयरस्द- 
ति सन्ततयस्ताः अग्न्यादेव्येकयकारिका आहुतय इत्यथैः । वथा 

[क 4 [कर [त ५ 9. 
 खअश्ुतिः (९, ३, १८ ) अश्चिर्कोऽसावादित्योऽदयमध्स्ते स् 

ˆ ॐ, |, # [ का अकत 

ष्टौ ननिवास्तां तौ देवा एताभिराहतिभिः समतन्वम् सदधुरि- 
ति । तदनुसारेण व्याख्या यथा 1 न इवार्थे स्वःन स्वसिवि अहरिव 
दिनभिव यो घः आदित्यः त स्वाहा अद्रौ छद्येधरि तमश्याकिनि 
दषः पूरणीयः आदित्यमश्तौ स्थापयामि असो बा आदित्यो वस्र 

१२५ | 

१५ 
० # 

॥, 
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नाकयुत्तमं च गमेमेत्यनुवतंते यत्र॒ गता न अकमद्ुखं प्रप्नु- 
वन्ति स नाको खोकः ॥ ५१ ॥ 

का० ({ १८ &, १६ >) अध्धियोजनं प्ातरनुवाकमुपाकारेष्यन् परि. 
धीनाटम्भ्य यथापूवेमर्नि युनज्मीति पत्युचम् । अस्याथेः । परातर 
खुवाकोपाकरणात् प्राक् यथापूचैमित्युपधानक्रमेण ऋक्ञयेण पत्ये 
कं परिधीन् स्पृष्टाभ्ियोजनं कसेतीति ॥ अथ्चिदेवल्यासितख्ःदे ति 
ष्टुमो तृतीया पङ्कः । रावसा बलेन घृतेनाज्येन चाहम युत्र- 
जमि संयोजयामि युजियागे ख्धादिम्यः इनम्  कीदशमथिम् दि. 
व्यं दिवि भवो दिव्यस्तम् । पणे शोभनं पणं पतने यस्यतं सुग- 
मनम् । वयसा धूमेन बृहन्तं वह्विधूमेन महान् भवति । अर्चद धूमो 
जायते धूमाद्श्रमभ्राह्रष्िरेति (५, ३, ५ १७ ) श्रुतेः । किञ्च ते- 
न युक्तेना्चिना बध्रस्यादित्यस्य विष्टपे रोकं चयं गमेम गन्छेन। 
गमेरारीिडि लिङ्याशिष्यङििति अङ््प्रत्यये उन्तमवहुवचने रू- 
पम् । विगतस्तापो डुभ्खं यस्य स विष्टपो स्तोकः ततोऽधि उपरि 
ब्रघ्नविष्टपोपरिषठाद् स्वो सहाणाः स्वै लोकमासेहन्तः सन्तं उन्त- 
म्र नाकं दुःखरदितं श्रेष्ठं रोकं गमेमेत्युवत्तैते । रोहतेबहुर ढ- 
न्दसीति शपि तते शानचि रूपम् ख्दाणा इति । नास्त्यक दुःखं 
यत्र स नाकः ॥ ५१ ॥ 

इमो ते पक्चावजरों पतलिणीौ याम्या रक्चाश्स्य- 
पहषछस्पग्नं । तायां पतेन सुकरताश्ुलोकं यच्च ऋषयो 
जग्शुः भथम्रजाः पुराणाः ॥ ५२ ॥ 

इमो ते । याविमौ ते तव पक्षौ अनर जरारहितौ पतत्रि- 
णावुत्पतनशीलो । ताभ्यां च रक्षांसि अपहसति हे अत्रे । ता- 
भ्यां पक्षाभ्यां पतेम उत्पतेम । सुकृतां खोके सुङृतिनामेद स्था- 
नमू यत्नान्येऽपि ऋषयः जग्छुः गताः प्रथमजाः पुराणाः ।।९२।; 

हे अभ्रे! यौ ते तवेमो पक्षौ उत्तरदक्चिणौ। कीरो अजरौ ना- 
स्ति ज्य ययोस्तौ सदा नवौ । पतत्रिणो पतत्रं पत्तनं ययोरस्ति 
तौ उत्पतनश्छीटौ । याभ्यां पक्षाभ्यां रक्षि राक्चसलान् त्वमपहंसि । 



९९६ सन्ध्रभाष्य-वेददीपस्हितः ह्युङ्कयज्ञुःसदिता । 

ड एवेत्यर्थ । ताभ्यां पक्चाभ्यां वयं खुषृतां पृण्यङृतामेव लोकं पतेम 
उत्पत । यच सुश्ृद्छोक प्रथमजाः प्रथमोत्पन्नाः पुराणाः पुरातना 
ऋषयो शुगयो अभ्मुः ॥ ५२॥ 

क कीर 

हन्ददेश्चः दधन ऋताङा हिरण्यपक्षः चाद्ुनाो भ- 
तीर 

रण्युः | यहान् सधस्थे श्रव आ निषत्तो नमस्ते अस्तु 
भा था ोहृष्सखोः ॥ ५३ ॥ 

इन्दुदंक्षः यस्त्वभिन्दुः । इदि परयंशवयं । परमेश्रः इन्द् 
नो वा। दक्षः उत्साहवान् श्येनः हसनीयगतिः ऋतावा यज्ञ- 
वान् । उदकवान्वा हिरण्यपक्षः शङ्खनः। आङ्त्या युरण्ुः भतां 
महान् प्रभावतः । सधस्थे बह्मणा सह् अविभक्तस्थाने । श्ुव 
आनिषत्तः स्थिर आनिषण्णः । तस्मै नमः ते तुमभ्यमस्तुमांमा 
हिसीः ॥ ५३ ॥ 

हे अभ्रे! यस्त्वमेतादशस्तस्मै ते तुभ्यं ममोभ्स्तुत्वं मां माहि 
सीः हिसां मा कुर् । कीडरास्त्वम् इन्दुः इन्दति इष्टे इन्दुः इंदवरः 
ददि पस्यशवयै चन्द्रवदाहादक्ो वा । दश्चः उत्साहवान् दयेनः 
दयनपाक्षचदाकारयारित्वाच्छयेनः यद्वा शौसनीयगतिः । ऋतावा 
संहितायं द्ीरध॑ः.। हिरण्यपश्चः सुवणेराकङेर्दिरण्यरूपो पक्षी यस्य । 
राङ्नः पक्ष्याकारः | भुरण्युः किभतीति सुरण्युः शजं ओणादि- 
कः कल्युधत्ययः पोषकः । यहान् प्रभावेण । ध्रव; स्थिरः । सधस्थे 
ब्रह्मणा खह स्थाने आनिषत्तः समन्तान्निषष्णः । सह तिष्ठन्ति यत्े- 
ति सथ्सादृस्थयोण्व्छन्दस्ीति सखथदेश्ः । नसत्तेत्यादिना नि- 
ष्या नपातः ॥ ५२३ ॥ 

दिवो सघासि एथिच्या नाभिरूगपामोषधीनाम् । 
विद्रवायुः रामं सपथा ससर्पे ।॥ ५४ ॥ 

अदवनायादियुज्ञानं विषुवति द्वाभ्यामप्रेयीभ्यं पुरोष्णि- 
ग्नगतीभ्याम् । दिवो मृद्धापि । चुखोकात्तमाङ्गमासे । प्रथि- 
व्याः नाभिनहनम् छै रसः सारः अपाम् ओषधोनां च । 



धष्टादशोऽ्ध्यायः ! १८ ! कण्डिका । ५५ । ९.५७ 

विहवायुश्च सवंपाणिनामायुर्जौगनम् सप्रथा सर्वतः एथुः तियं 
गृध्वेमधश्चानवच्छि्नविमवः 1 तस्मे ते नमः| पथेः अधिप्रुष 
हि देवयानः पन्थाः; ॥ ५२ ॥ 

का० [ १८ ६, १७ ] अआग्निमारूतस्तोत्रस्य पुरस्ताद्धिमोचनं 
परिधिसन्ध्योर्दिवा सुधौति प्रव्यचम् । यज्ञाया्ञयस्तोचप्रकरणात् 
भाङ् दिवो मूधति कगृद्धयेन दश्चिणात्तस्योः परिधस्न्ध्यारूपस्पृ 
दयाम्निवमोचनं करोतीति सूत्राथः ॥ आग्नेयी परोष्णिक् आ- 
यावको चेतीयो द्वाददाकः सा तपादा पसेप्मणिक् अजादयो ददाकः 
द्वितीयः सप्तकः त॒तीयो दःदश्चक्रस्तेनेकाथिका | हे अग्ने! यस्त्व 
मीदशोऽसि तस्मै पये मार्गाय स्वगेमागरूपाय नमो नमस्कारोऽस्तु 
अध्चिन्रुखा हि देवयानपन्थाः श्रुतदुक्तः । कीदद्रासत्वसम् दिवा 
मूधा स्वखोकस्योत्तमाङ्स्थानीयः । पृथिव्या नाभिः मध्यस्थानीयः 
नद्यतेऽनया सा नाभिः नहति बश्चाति जीवनेनेति नाभिः नदहोभ- 
श्यति ( उणा० ४, २२७ ) इनूप्रत्ययो णिश् मान्तादेशः नित्वादा- 
ददाचः ञ्नित्यादिननित्यामित्युक्तेः पृथ्वी छोकानां जीवनमग्निनिव- 
न्धनमिति मावः । अपां . जलानासोषधीनां बीद्यादीनाञ्च ऊक 
रखः सारः । विवादः विदवं सवेमायुयैस्य सखः वहुजीवनः यद्वा 
विश्वेषां स्वेषां पाणिनामायुजीवनम् तदधिजीवनत्वात्तेषामिति 
भावः । शमे शारणभूतः सवषाम् । सप्रथाः प्रथनं प्रथो विस्तारः 
प्रथसा सह चत्तेमानः सप्रथाः तियेमूष्वेमघश्चानवच््छिन्नपमभावः। 
दटदायाग्नये नमः ॥ ५४६ ॥ | 

विंरवस्य मधन्नापेतिष्ठासि धितः समुद्रे ते हदयम् 

स्वायु रपो दत्तोदधिं भिंनत्त। दिवस्पजेन्याटन्तरिश्चात् 
8 

पशित्यास्तता जा वृष्ट्यावत ॥ ५५॥ 

विस्य घुद्ध॑न् यस्त्वं विश्वस्य सवेभाणिजातस्य भृद्धन् 
द्धं अधि उपरि तिष्ठसि । धितः अआश्रितः बुद्धीन्द्रियाणि सु- 
दुश्नां वा नाडीन् । यस्य च सयुद्रे सञुन्दने अन्तरिक्षेते तव 
हदयम् अपु च आयुजीवनम् । तं खां याचे । अपां दत्त अ- 



९.५८ मनन््भाभ्य-वेददीपसहिता शङ्कयज्चःसहिवा । 

क ॐ (भ $ पौ देहीति वचनभ्यत्ययः । एकोऽपनिरिह देवता कथमिति चेत् । 
उदधिं भिन्त । उदकं घत्त इत्युदापिः । उदकस्य उदादेशः । 
मेष उच्यते अत्रापि भिन्धीति प्रापे भिन्दतेविदरणाथेस्य बहुष- 
चनज्छन्दसम् । एवं दिवस्पनेन्यात् अन्तरिक्षात् पृथिव्याः 
अन्यत्रापि यतो यतो दृष्ठिर्पलभ्यते ततस्तत उपादाय नोऽ, 
स्मान् ृष्व्या अवपाख्य हे अग्रे ॥ ५५ ॥ 

आग्नेयी महापङ्क्तिजगती आद्यो व्यूहेन षडक्चरः द्वितीयः 
सप्तकः तृतीयो ददाकः चतुथांऽष्टकः पञ्चमो नवकः षष्ठो नवक 
पएवमष्टचत्वाररदणां महापङ्क्तेः । हे अभ्ने¡ सत्वं नोऽस्मान् 
घष्ट्या कृत्वा अव रश्च ब्र छत्वा पाख्येत्यथेः । कि कत्वा दिवो 
द्यखोकात् पञ्जन्यात् मेघात् अन्तरिश्लादाकारात् पृथिव्याः भूमेः 

 सकारणद्धान्यत्र वा यच्च जरं ततः परदेशाजरमादायति रेषः। 
यस्त्वं धितः इन्द्रियाणि स॒षुमणां नाडीमश्चितः सन् विरवस्य 
मर्धैन् मर्धनि शिरसि अधितिष्ठसि मृथेनचन्दात् खुपां सुदगिति 
सप्तम्या दुक सर्वषां मूधि उपरि रविरूपेण दीप्यसे इत्यथैः । यस्य 
ते तव समुद्रे सस्ुनस्याद्रीभवतीति समुद्रोऽन्तरिक्षं तज हदय म- 
ध्यभागः भुवि पादौ स्वरकि रियेऽन्तरिक्षे मध्यभागः चरिरोक- ` 
व्यापीव्यथैः ॥ यस्य ते अप्ु जचेघ्ु आयुः जीवनं जलाधघ्ीन जीः 
वनं तव जलाद् बुश्चा जायन्ते ततोऽग्निरित्यग्नेजेखाधीनजीवनत्व- 
म् 1 कि बहुना हे अग्ने ! अपो जलानि दत्त देहि उदांध मिनस 
भिनद्धि । उदकानि दधाति धीयन्ते वात्रव्युदाधेमघः त विदास्य 
मेघं भिन्धि जलं देदीत्यथः । पेषवासवाहनधेषु चति उद्कस्यो 
दादेशः । दत्त भिनन्तेत्युभयन्न व्यत्ययो बहुरूमिति (पा० ३, ₹ ८५) 

व चनन्यत्ययः ॥ ५५ ॥ 

इछो यन्ञो अरगुयिरष्ीदो वसंप्मिः। तस्यं न इ्टस्यं 
प्रातस्थ द्रचिणे हागसः॥ ५६॥ 

(९) इष्टो यज्ञः । दवे सभिष्टयज्ञषी यद्गशरिदेवत्ये उष्णिगाय- 
त्यौ । अध्वयुयेजमानविषयामार्निषे करोति यस्यास्य सुवणदा- 



अष्टादशोऽध्यायः । १८ । कण्डिका 1 ५७ । ९.५९. 

नस्य यजमानस्य इष्टः सम्पादितयन्ञः । भृगुभिः भगुगेत्रेब्रीदह्य- 
णैः आश्तीदा आक्षेषां च दाता | वरूणपमभतिभिदवताविरषैः 
कृत; । तस्यास्य यजमानस्य नः इष्टस्य अस्माकमाभेपरेतस्य | 
प्रीतस्य च अस्मान् प्रति । पीतः सिग्ध उच्यते याज्ययाजकयोः 
सेदख्यापनपरं बाक्यापेदघ्ुक्सा अथेदानीं द्रविणमाह । स्वमपि 
ह द्रविण इह यजमाने आगमेः आगमनं कृथाः । स्थानमिदं ध- 

` नानाप्रिरयभिपायः । यद्रा} इष्टो यज्ञे मृयुभिः अरवये््ाह्यर्णेः। 
आश्ीदां वघुभिश्व पिभाक्तिव्यत्ययपरायः परोऽद्चः। सोऽस्मा 
कमिष्टः भीतथ द्रषिणमिह आगमयलिति ॥ ५६ ॥ 

का० ( १८, ६, १९ ) अध्वरसमिष्टयज्ुरन्त इष्ठे यज्ञ इति भ- 
व्युचमपरे । समिन्द्रेण इत्यादिनवानामध्वरसमिष्टयज्ञुषा (<, १५.) 
होमान्ते इष्टो यज्ञः द्रो अथिरितिद्धाभ्यामपरे जश्िकेद्वे समिषटयङ्षीं 
युदोतीति सूजाथेः ॥ यज्ञदवत्या उष्णिग्गाख्वदष्या अष्ावशाव्यक्च- 
रत्वात् । अध्वयुद्रव्यं पव्याह । हे द्रविण { द्रव्य ! तस्य यजमानः 
स्य इह सदने त्वमागमेः आगच्छ आङ्पूवद्रमेश्च्छत्वाभावे छि ङि 
भमध्यययकेवचम सरूपम् । काडदरस्य यजमानस्य नाऽस्माक्मिष्टस्य वहु 

भस्य पीतस्य अस्मासु स्नग्धस्य । तस्य कस्य यस्य यजमानस्य 

यज्ञो भृगुभिः भशुगोतरेब्राह्यणेः वसखुभिवैस्वादिदेवेश्च इष्टः सस्पादि- 
तः । क्गहशा यज्ञः अशद्ः आदकवा-चडवतपद्ा थान् ददात 

त्याश्लीदीः किप् । विरदवैर्य॑स्य यज्ञः कृतस्तस्य गरे त्वं धन सर्वदा 
तिष्टिव्य्थः ॥ ५६ ॥ 

दष्टो अभ्निराद्तः पिपत्ते न इष्ट हविः । स्वगेद् 
देवेभ्या नम॑ः ॥ ५७ ॥ 

इष्टो अग्निः । इष्टः कृतयागः अग्निः आहतः अभिहुतः । 
पिपत पूरयतु नः अस्मान् । इष्टं हविः कृतयागञ्च हविः अ- 
स्मान् । इष्टं हविः ठृदयागश्च हविः अस्मान् पूरयतु । स्वगदं 



६७ मन््रथाष्य-वेददी पसदिवा शुक्कयज्ञुः संहिता । १ 

भ 

वेभ्यो नमः| स्वयं गाभिच । इदं समिष्टययरृक्षणं दवेभ्यो 

नमः इविभेवतु ॥ ५७ 
्रेदेवत्या गायत्री गल्वदष्ा । अद्म स्दाक्मष्टपासेदापे 
€ ~ _ 

तं पिपक्तं पूरयतु दद्ात्वित्यथः नोऽस्मान् पारुयत्विति वा॥पृषपा- 

सनपूरणयाः च हु {दत्वाद् दत्वम् आतादप्त्यश्छात अभ्यास 

स्यस्वम् । कादश्ाऽग्नः इषः इतयाग । ईव; चषाकल्यत्ययः | 

इविषा आहुतः समन्तात्तपितः । किञ्च इदं नमः हिः समिष्ठय- 
ज्ुरक्चणं देबेभ्योऽथोयास्तु । कीदशं स्वगा स्वयं गमनशीरु विभ 
केराकारः ॥ ५७ ॥ 

यद्ाद्ूतात् समसुखःदध्रदो कवा मनसोवा सम्भर 
ते चकुषा का तदनु परत सक्ता टाक यच ऋष- 
यो जगुः परयज्चजाः पुराणाः ॥ ५८ ॥ 

यहाद्रुताद् । अष्टौ केशकपाभे जुहाति । विश्वकपगन- 
देवता त्तया देवी वा । आच्रा जगती तिख्लद्धिष्टुमशतक्ला- 
नुष्टुभः । यद्ादरूतात् । यत्कथे आश्कूतात् आद्ूतो नाम पा- 

अनसः प्रहत्तेरात्मनो परमो मनःपदरत्तिदेतुः । समसु सम- 
सप्रत् । हृदो वा बुद्धेश्च मनसो वा मनसश्च । समुक्चादिष्यवु- 
वतेते संभृतं चक्षुषो बा समरे; संशतं सत् यच्चक्षुरादिभ्य 
हृन्दियेभ्यः समसु्चोत्नायते । तदनुप्रेत । तसजापतिनय ते 
कमे अनुगच्छत सुषतायुखोकं सुकृतामेव खोक स्यानम् यत्र 
त्ट्मयो जग्धः यत्रान्थऽपि कषयो गताः प्रथमजाः पुरामाः॥५८॥। 

का० ( १८ ६, २२) हदयद्रुलान्ते स्ुबाडतीजद्यति यदाक्ूता- 
ई भ 

दिति प्रव्युचमष्टो | साग्निचित्ये मेचावरुस्थनूबन्ध्यावश्यमका भवति | 
तेन तस्या दृदयद्यूलसखम्वन्धिसतपिधानन्वे कृते यद्करूतपदिप्ति 
मत्यूचमष्टा स्ुवाहताजुदतात द्ूलाथः ४ अष्टा. अग्निदेवस्या 

(विश्वकर्मा; आद्या जगता चयः पारा एकाद शाणाः चतुथश्चतु 
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दशाणैः । हे ऋत्विजः ! युयं तदनु भरेव प्रजापतिङृतं कमाचगच्छ- 
तानुसरत प्रजापतिद्सीरादुत्पन्नं यत्कढै वैदिकं तत् कुरतेत्यथः। 
तजर कर्मणि कृते संति सुद्ृतां पुण्यवतां लोके उ एवाथं स्वमेव 
मेतेस्यनुषङ्गः स्वग गच्छत । प्रथमजाः पृरबोत्पन्ञाः पुराणाः पुरापि 
नवा अजरामरा ऋषयो यज छोके जम्भः । तत्किं कमे यल्ममञापते- 
राक्रूतादमिग्रायात् हृदो वा इदश्चं बुद्धः मनसः सङ्क्पात्मकान् च- 
घ्चुषः चश्चुरुपरक्षणम् चश्चुरादीन्द्ियेभ्यश्च समसुखात् संत परख- 
तम् ब्रह्मणा यत् सवौत्मना सृष्ट कमे तत् छृत्वा स्वकं गच्छते 
त्यथः । कीदशं र्म सम्भरतं सम्भरिः पुं पूणेसामघ्रीकम् ॥ मनः- 
प्रवतेकः आत्मनो धमे आकूतम् । समखुस््रौदेति सु गतावित्यस्मा- 
छङ् बहुं छन्दसीति ( पा० २ ४, ७६ ) ज्द्येव्यादित्वात् 
दौ द्वित्वम् ॥ ५८ ॥ | 

पत सधस्थ परे ते ददामि यमावदाच्छेकधि 
जातवेदाः । अन्वागम्ता यज्ञपति अद्र तर स्म जा- 
नीत परमे व्योसन् ॥ ५९ ॥ 

एत सधस्थ एतं यजमानं सधस्थं समानस्थानं । दे- 
वानां स्वश पररिते ददामि परिददामि तव) दानं च रक्षणा- 
थेम् । यं च आवहात् आनयेत् सेवर्धिं सुखनिधिमाहुतिपरि- 
णामभूतम् । शेव इति सुखनाम । जतिवेदा अभ्रिः तञ्च परिद- 

| ८५ % (र, क + ८ ०, 

दामि] एवं च सखगाोख्यं स्थानयुक्ता अथदानीं स्थानिनो दे. 
वानाह ! अन्वागन्ता कमेसमाप्त्यनुपदमेव आगन्ता । यज्ञपतिः 
बः युष्माकमत्र स्थितानाम् तं स्प जानीत परमे व्योन्चि स्थाने 
अवस्थितं सन्तम् ॥ ५९ ॥ 
 तिखख्िष्टुभः। सह तिष्ठन्ति द्वा यप्ेति सध्स्थः स्वभैः तं 
प्रथयते । हे सधस्थ ! एत यजमानं ते तव परिददामि । जातददा 
अधिय शेवधि सुखनिधिमाह्ुतिपरिणामभूतमावदात् आवदटतितं 
यक्षफकमूतं च जुखनिधि तव परिददामि । उभयं रक्षणा तुभ्यं 
ददार्मत्यथः ॥ एवे यजमानं यज्ञं च स्वर्भं समप्ये ततस्थान् देवा- 
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नथेयते अन्विति हे देवाः ! यज्ञपतिथज्ञमानो वो युष्मानन्वागन्ता 
कर्मसमाप्तौ मवतः प्रत्यागमिष्यति दुर् । अचास्मिन् परमे व्यो. 
मन् उत् व्यचि आकारो स्वगोख्ये आगत ते यजमानं यये जा- 
नीत । स्मेति पादपूरणः । स्वर्गगतः स मवद्धिः सम्भावनीय 
इत्यथैः ॥ जावहात् वहतेट इतश्च छोपः परस्मै पदेष्विति तिप 
इरोपः टठेटोऽडाराधिति अडागमः । शेव इति सुखनाम ( निघ० इ, 
& १७ ) शेवं धायतेऽस्मिन्निति रेवधिः ॥ ५९ ॥ 

ॐ क 

पतं जानाय परमे व्यसन देवाः सधस्था बिद् सूप- 
मस्य यदागच्छ्त् पथिभिर्दक्यानिरिष्पपत्तं करःणवाथा- 
{विंरस्थ | 8६० ॥ 

एतं जानाथ | देवदेवत्या एतं यजमानं जानीय । परमे 
व्योमन् परमे स्थानेऽवस्थितं सन्तम् । हे देवाः सधस्थाः समा- 
नस्थानाः } किश्च । विद रूपमस्य जानीत रूपमस्य यजमान- 

क (न 

स्य | परत्याभङ्गानाय तता विद्तरूपः । यद्गच्छत् आगच्छ 

स्पथिभिः; देवयानैः । पनां बहुवचनद्ुपभोगस्थानभदद्र । 
अथ इष्टापूर्त इणवाथ दुरुथ आविःपका्फडे अस्मे ॥ ६० ॥ 

सह तिष्ठन्ति सधस्था । परमे व्योमन् उत्कृष्टे स्व्गभूते व्यो- 
नि सह स्थिवो हे देवाः ! पतं यजमानं जानाथ जानीत देयो म- 
ध्यमवहुवचने आडागमे रूपम् । किञ्च अस्य यजमानस्य सूपं ति. 
द वित्त जानीत भत्यभिन्ञानाय वेत्तर्विकरणञ्यत्यये शाः वचनऽ्यत्ययं 
श्च । विदितरूपोऽयं यदा देवयनैः पथिभिः स्वभेमार्गैः आगच्छा- 

त् आगच्छति शछोपाडागमौ तदा इष्टपूर्त श्रौतस्मातेकमफले अ- 
स्मे यजमानायाविः कृणवाथ प्रकठीङकरत दत्तेत्यथेः । देवा यान्ति 
येषु ते देवयानाः करणाधेकरणयोभ्चेति व्युद् 1 उपभोगस्थानभेदा- 
द्रहुस्व पूजाथं वा॥दइष्टच प्रत च दृषटटापूतं देवसम्बान्धकमत्वाहु- 
चवाद्धन्दे चेति पूर्वपदस्यानङ्् आपूतं चति वा । कृणचाथ कृञ् क- ` 
तो स्वादि; आडगमञ्च ॥ ६० ॥ 

डदुर्वु्यस्वाग्ने प्रतिजागहि त्वमिश्टापत्तं सपं 
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जेथास्रयश्च | अस्मिन् सधस्थं अध्युसरस्िन् विदं देवा 
यजमानख सीदत ॥ ६१॥ 

येत्र वह॑सि सहयं येनाग्ने सवेवेदसम् । तेसं 
यत्त ने। नय स्वर्देवेषु गन्तवे ॥ ६२ ॥ 

उद्रुध्यस्वामरे येन दहसीति व्याख्यातौ ॥ ६१॥ ६९ ॥ 
उद्बुध्यस्व । ष्टुप् ॥ येन वहसि । अवुष्टुप् ॥ पतेदे व्याख्या 

ते ( १५, ५४--९५ ) ॥ ६९ ॥ ६२ ॥ 

परस्तरेणं परिधानां खुचा वेदां च वरहिंषा चेमं 
यज्ञं नो नय स्वर्दंवेषु गन्तवे ॥ ६३२ ॥ 

प्रस्तरेण परिधिना । चद्चाच वेया चवर्हिषाच ्- 
चाच कऋगादिभिमेन्तरेष । इम यज्ञं नः अस्माक सम्बधिनं न- 
य। हे अपने स्वर्श लोकं दैवेषु मन्तवे । देवान् मरति गमनाय 
यज्ञे हि गते यजमानो गत एव । स हि तस्य भरोरमित्यभि- 
भायः ॥ ३३२ ॥ 
„ तिखोऽखष्डुमः। अन्ने नोऽस्माकमिमं यज्खं स्वः स्वगे नय। किं 

कन्तुम् देवेषु गन्तवे देवान्. भ्रति गन्तुं प्राप्तुम् तुमर्थ तवेन्रत्ययः 
निच्वादाद्यदात्तः । कौटशं प्रस्तरेण सखुगाधारभूतेन दभमुश्ेना परि 

क 0 पैन धिना परिधिभिखिभि्बहमतरेः काष्ठैः सुच जुह्वादिकया वेया मि- 
तया वेदेनूम्या वा वर्षा द््मैपूलकेन ऋचा ऋगादिभिमन्येञ्योप- 
रक्षितमिति शेषः ॥ ६३ ॥ 

यदुदत्तं यत्वरादानं यत् पृत्ते यार दक्षिणाः 
ल इग्निर्वेदवकमेणः स्वर्देवेषु नो दधत् ॥ ६४ । 

यद् दत्तम् । मायांजामातृपुत्रप्रशृतिभ्यः । यच्च परादानम् 

दीनान्धकृपगेभ्यो दयया । यच्च पृते स्फ़ृतिविहितं ब्राह्मण 
मोजनादि । याश्च दक्षिणाः य्गान्तमेताः तत्वम् अभिः वेश्व- 
कर्मणः विर्वकमैव वेरवकमणः स्वार्थे तद्धितः । स्वगं रोके दे- 
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वेषु मध्ये नः अस्पदथमस्माकं बा । दत् दधातु फलोपभो- 
€ | माथम् ।। ६2 ॥ 

वेटवकर्मणः विद्वकमा प्रजापतिस्तदीयः विह्वकमव वैश्वकरमं 
णः स्वार्थ तद्धितो वा विदवकमां अधिः नोऽस्माकं तदनं स्वः स्व- 
छक देवेषु मध्ये दधत् दधातु स्थापयतु फरमोगायेत्यथः । त- 
त्किम् यदत्त भय्योपुक्रजामातृमभिनाततपत्यादिम्यो दचम् यच्च 
परादानं परोपकाराय द्यादिनान्धकृपणेभ्यो दत्तम् यच्च पृतं स्घ- 
विविहितं विप्रमोजनककपारामादि याश्च दक्षिणाः यज्ञसस्बन्धिन्यः! 
छ शते यङ्कङ्कत्वाद् यमानः स्वयेत उक ॥ ६४ ॥ 

यच्र घारा अनतता जघोधेतस्यं च याः । तदनिर्वै- 
वकमणः स्वदेवेषुं नो दधत् ॥ ६५ ॥ 

यत्र धाराः । यत्र यस्मिन्देशे धाराः अनपेता अनुपक्षी- 
णाः उपशुज्यमाया अपि क्षयं नयन्ति मधोः मधुनः घृतस्य 
च । याशान्याः सोमादीनाम् । तत् तव अग्निः वेरवकर्मेणः 
सः स्वर्गे रोके देवेषु मध्ये नः अस्मान्दधातु ॥ ६५ ॥ 

वेरवकयैणः विश्वकर्मभनिस्तत् तच स्वः स्वगं देवेषु मध्ये नो- 
ऽस्मान् दधत् दधातु स्थापयतु तत्र यत्रदेदरे मधोमेधुनो घतस्य च 
.सश्चान्याः पयद्त्सद्दिनि चासः प्बह्या अनप्त म् अपेता + 

भुज्यमाना अप्यद्वाणा चत्तन्तं ॥ ६५ ॥ 

जार्नरस्ि जन्नना जातवेदा चतं मे चष्ुरखतं 
अ ४, मसन् । अक्िधात् रजसो विमानोऽससरो घमो 

1स॑रल्य चम | ६६॥ | 

अविनियुक्तत्वादभ्रिभकरणास्व यजमानदरनमेतत् । अभि- 
रसि तरिष्टु्ाभेयी अभ्रिरहमस्मि जन्मना उस्पस्येव जातवेदाः । 
अथ ह वै रेतः सिक्तं प्ाणोऽन्ववरोहति । तद्विन्दते तथ्न्जा- 

क 

तजातं विन्दते तस्माञ्जातवेदाः इत्पेतदमिषायम् यतश्रादम- 
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भिरस्मि अतो घतं मे मप चुः । धृतहोमिनमहं पर्यामीव्येत- 
दमिभायम् ¦ अमृतं च मम आसन् आस्ये पुखे । योहि मय 

भ [क (० * £ (~< < ४ ५ 

य॒खे हविज्जेदोति तमहमपृतं करोमीति । किञ्च अकः अचनी- 
यः यज्ञः अस्मि नान्ना प्रिधातुः ऋग्यजुस्पामभिः । रजसो 
6१५ „ [३ (9 ४ विमानः उदकस्य निपोता किञ्च अजब्वः अनुपक्षीणः । घेः 
दीप्तः उदकरक्षणो का आदित्यः, अहमसि नान्ना किञ्च हविर- 
प्यहमस्मि नाञ्ना । नाप्द्रस्य कृतत्रिभक्तिव्यत्ययस्य असि- 

| च, $ ^ 

राष्दस्य च सवेत सबन्धः एवमन््यद्रैतं पन्त्राथेः ॥ ६६ ॥ 
अगन्यद्वैतवादिनी जिष्टुप् दे वश्रवोदेववातदष्टा यज्ञे ऽविनियुक्ता। 

अिप्रक्ररणत्वाद् यजमान आत्मानमभित्वेन ध्यायति जन्मना 
उत्पस्येबादमग्निरस्मि अश्निरूपोऽस्मि 1 नाम विथक्तिखोपः नाम्ना 
दविः पुरोडाश्ादिकमप्यहमस्मि । कीटशोऽदहं जात विन्दत इति 
जातवेदाः उत्पन्नस्य सवस्य स्वामीत्यथेः 1 अकः अचेनीयो यज्ञो. 
ऽप्यहमेव । जिधातुः अयो धातव ऋग्यज्नुःसामखक्षणा यस्य । रज. 
सो विमानः रज उदकः तस्य निमा विमिमीत इति विमानः न- 
स्यादित्वात्कतेरि स्युट् । अजस्रः न जसति क्षीयत इत्यजखः अदुप- 
क्षीणः जसु उपश्चये नमिकम्पत्यिदिनाः सपत्ययः । घमः चु ्रण- 
द्प्त्याः जिघस्ति घमः ओणाङिको मघ्रत्ययः दीप्तः आदित्यरूपः स्ष- 
रणे मेघरूपो वा । एतादशोऽग्निरह् यतस्ततो धृतं मे मम चश्चुने 
घ्र घछुतहोमिन पदयामीति भावः अख्रतं हावेम॑म आखन् आस्ये सखे 
पदन्न इत्यादिना आस्यच्छब्दस्यासन्नादेशः सक्चम्या दुक् मन्मुखे ह- 

५ १५ ई. 

वि्चैहतमश्रुतं करोमीति भावः । एवमात्मन्यग्न्यद्वेतं खस्पपयम् ॥६६॥ 

ऋचो नामास्मि यजूषि नामास्मि सामाति ना- 
मास्ति । ये अञ्नयः पाश्चजन्या अस्यां एधिव्यामधि | 
तेषामा त्वशचुत्तमः पर नो जीवातवे सुव ॥ ६७ ॥ 

ऋचो नामास्मि } अनेनार्पनि बेदन्रयाप्पकलं सम्पादय- 
ति ¦ ऋग्वेदनामास्मि यजुर्वेदनामास्मि सपषेदनामास्मि । चि- 
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त्यमभिुपतिष्ठते ये अग्नयः अश्मिययबुष्टुप् । ये अश्वः पाश्च 

जन्याः पश्चचितिका इति श्रुतिः } अस्यां पृथिव्याम् अपि उ- 

परिस्थाः । तेषामक्गीनाश्ुद्रततमोऽसि यतः अतः प्राथ्यसेऽस्मा- 

भिस्स्वम् । भर नो जीवातवे सुव । भभव अस्माकं जीवते 

चिरञ्जीवनाय ॥ ३७ ॥ 

 . ऋचः । आत्मदेवत्यं यजुः सक्चददाश्चरम् । यज्ञेऽस्य विनियो- 
गो नास्ति । यजमानोऽनेनात्मनि वेदच्रयात्मकत्वे सम्पादयति । नाम 

ना्रादस्रचो ऽस्मि ऋगवेदरूपोऽस्मि यजूषि नामास्मि यज्ुव॑दरूपो- 

<स्मि सामानि नामानि नामास्मि सामवेदो नाश्नास्मि॥ का० ( १८; 

२, २३ ) चित्रोऽसीति वचित्यनाम छृत्वापातेष्टत य अग्नय ददाते | 

चित्यस्याभ्नेः चिनोऽसीति नाम विधाय तसुपतिष्ठते कमेशेषं समा- 

प्येदमुपस्थानं कायैघ्ुपस्थानानन्तरं सखमारोपविधानादि ति द्ू्राथैः॥ 
आग्नदवत्यायुष्डुष् अस्या दुयन्यामाच अस्याः पृथन्याः उपर्य 

अग्नयो वर्च॑न्ते । कीदशाः पाञ्चजन्यः पञ्चजना मदुष्यास्तेभ्यों 
हिताः पाञ्चजन्याः यद्ध पञ्च जनाः समूहाः चि्तिरूपा येषां ते पञ्च- 

जनास्त पव पाञ्चजन्याः स्वार्थे तद्धितः । हे चित्याग्ने ! तेषां परथि. 
वीस्थानाभप्रीषां त्वसुत्तमोऽष्षि शरेष्ठाऽकति अतो नोऽस्मान् जीवा- 
तवे चिरजीवनाय भरर्ुव प्रेरय चिरं जीवयेत्यथैः जीवेरातुरिति (उ- 
णा० १, ७९ ;) आतुप्रत्ययः व्यचि ताश्चेति परत्यस्य सुवेत्यनेन उ्यव- 
धानम् ॥ ६७ ॥ | 

वाचदत्याय रावस प्रतनषाद्याय च । इन्द्र तवा 

वतयामस्र ॥ ६८ ॥ 

वित्यमभरिष्ुपतिष्ठते । वात्याय इन्द्र एतत्सप्चमपश्यदि 
ति श्रुतिः | प्रथमे मायत्रीप्रिष्टुमां। इन्धो शत्रादेवतावत्रहत्याय 

हृतो येन शवसा वेन हस्यते तत् बावेहत्यं शषस्तस्मे वप्रे 
हत्याय दावसे । पृतनाषाह्याय च पृतनाः संग्रामाः येन शवसा 

` अभिभूयन्ते तखृतना सदं बकं तस्मै एतनासहाय । सदतिर- 



भद्यदश्चोऽध्यायः । १८ ¦ कण्डिका । ६९ | ९६७ 

भिभवाथैः इन्द्र खाम् आवतेयामाति आवतैयामः ।॥ ६८ ॥ 
का० { ९७, ७, १--२ ) चितिं पु्सीष्रवती्युपतिष्ठते वा्चैहत्या- 

येति सक्ठभिर्टाभिरेके ददाभिवो । खुन्पूस्मानन्तस्मेत्रां चितिमुपाति- 
श्रते सक्तभिरष्रभेरेकेयां मते दराभ्मिवेति सूताः ॥ आग्नेय्यः स- 
प्त कच इन्द्रदष्टाः जये दे इचरेन्द्रदवत्ये गायत्रीच्रेष्टुमौो विश्वाभिः 
ञ्ेणापि दृष्टे । हे इन्द्रु ! वयं त्वा त्वामावतेयामसि आवतैयामः इद्- 
न्तो मसि उषातिषएठामहे । किमथ शवस बखाय त्वद्रखचद्धये इत्य- 
शः | कीदृशाय शवसे वाचरंहत्याय ब्त्रस्य दैत्यस्य हत्यायां द- 
नने कुशं बाञेदत्यं चुचघातसमथमित्यथेः । च पुनः पृतनाषाह्याय 
पृतना राच्रुसेना सद्यतेऽभिभूयते येन यत् पतनाक्षाह्यं तस्मे चाघ्रुखे- 
नापरामत्रसमथोयेत्यथः ॥ ६८ ॥ | 

 सदद्ावुं पुरुहूत क्ियन्तमहस्तमिन्द सर्भ््पिणक् 
कुणारुम् । जनि वृक्चं वधंमानं पिधांरल्पा दृ मिन्द्र तव- 
सा जघन्थ ॥ ६९. 

सरहद । सहेति बलनाम । वरस्य दातारम् युध्यस्वा- 
नन सह त्व सपूणदलछः अय च तुच्छवल इत्यव यः श्नुमुप 

स्ताथयत स सहदखः त सहदयप् । यद्रा खह पएकभ्रूयया 

दुनत्रान्ददाति स सहदानुः तं सदाम शद्म् । हे पुरुहूत व 
हुभिराहुत । क्षियन्तं निवसन्तम् इहैव अहस्तं कृत्वा युद्धेन नि- 
नित्य संपिणक् संपिण्डीं कुर । तं इणारम् कणन्तम् दुवेचाऽ- 
मिधायिनम् । एवै तावदेनं र । अथ पुनयांऽयमप्रो त्रस्तम् 
अभिभूय त्रं बद्धमानम् । पियासम् पियतिर्हिसाकमी । देवा- 
नां हिसितारम् अपाद् करत्वा गमनासमथं कृत्वा तवसा बान 
जघन्थ । जहि ॥ ६ 

हे पुरत ! पुरुभिवेहुभिहतोऽभिहतः पुरुहूतः हे बहुभिराहृत | 
हे इन्द्र ! त्वं सददायं शच्वमहस्त हस्तहयीनं कृत्वा समस्पिणक् सम्पि 
ढि श्चूणेय । सह इति बनाम ( निघ ० २, ९ १७ ) सहो बल द् 



९.६८ मन््भाभ्य-वेदद्धीपद्दहि वा श्ुद्धयजुःसंहिता। 

तीति सदाम परषोदरादित्वात्सहः शब्दान्त्यरोपः चुप्रत्ययो ददा- 

तेः अयभ्रसम्थौऽस्तित्वंतु समर्थं इति यः शाच्रु प्रेयं बलं ददाति स 
सहदानुः यद्वा सह एकीभूय याद्घुमन्बं ददाति सहदायुः शुः । 
कीटदा क्षियन्तं क्चियति वसतीति क्चियन् तम् क्षि निवासगत्योः तु- 

दादिः शतृप्रत्ययः निकटे वसन्तम् । कुणादं कणति दुवेचो वदति 
कुणारः तम् क्ण शब्दे ओणादिक आसग्रत्ययः धातोः सम्प्रसारण- 
अच । पिष्ल्ट सं्चूणने कडि मध्यमकवचन रुधादित्वात् श्नम् संपू 
अडभावस्त्वाषः षस्य कुत्वमाषम् । ह इन्द्र ! कुत देव्यपपादं पाद् 

हीनं कृत्वा तवसा बन त्वमाभजघन्थ जहि सस्यम् मारय छन्द- ` 
सि दुङ्ख्ङ्लिट इति खोडथं छिद् । कौश बत्रं वधमानं जगद् 
व्याप्नुवन्तम् । पियार सुराणां हन्तारं पियतिर्दिसाकमा ॥ ६९ ॥ 

विनं इन्द्र खधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः। यो 

अस्मा२।॥ अचिदासत्यधरं गमया तम॑ः ॥ ७० ॥ 

विन इन्द्र । मृगान भीम इति वे मर्धो दे अवुष्टुपतरि- 
ष्टुभो पवां व्याख्याता ॥ ७० ॥ 

श्ासदरष्टाष्टुए् । व्याख्याता ( <, ४४ ) ॥ ७०॥ 

सगोन भीमः ङु्चरा गिरिः परावत आज. 
गन्था परस्याः । सृकण्सग्ण्यायं पविभिन््ध निगमं कि 
शात्रन् ताद चि खधो बुद्स्व ॥ ७१॥ 

वेदवानरो न उतय आ प्रयातु परावतं; | आ 
खष्टुनरूप ॥ ७२॥ 

मृगो न गृगदृव | मृगो व्याघोवा सिहेवा । भीमो 
भीषणः चरः इत्सितचारी रिल्लः भ्राणिवपजीवनः । गिरि- 
ष्ठाः प्ेताच्रयः स यथा कांिदरैत्यमागेविशेषान्हन्ति तैरन- 

 भिभूयमानः एवं त्वं परावतः दृरपदेशदाहयमानान् आजगन्थ ` 
आगच्छ । आगत्य च श्णु । यस्माथ्येसेऽस्माभेः । इक श- 



अष्ाद्शाऽध्याथः। १८ । कण्डिका । ३७। ९.६९, 

रणं वञ्जं संशाय । जो तनूकरणे ती्णीकुत्य । पवि शछका- 
येषु गन्तारम् हे इन्द्र । तिगम् तेजनम् उत्त्ाहवन्तम् । ततो 

 विशच्न्ताडि षितादि । ताडयतेरहाक्मण एतद्रूपम् । विमृधो 
पुदस्व परेरयस्व प्रषः संग्रामाद्पुनरागमनाय ॥ ७१॥ 

वेद्वानत्ते नः । वैडवानरदेवत्ये गायत्री त्रिष्टुभौ । देशवा- 
नरोऽगनिः नः अस्पाकम् । तये अवनाय तपणाय आप्रयातु 
आगच्छतु परावतः । किञ्च । सुष्टुतीरूप । अस्माकं च रोभ- 
नाः स्तुतीः उपश्रोतुप्र् जग्रयातु ॥ ७२ ॥ 

जयदष्ठा चिष्टुष् हेन्द्र ! परस्याः पसवतो दृूर्तरदेशादा- 
जगन्थ अगच्छ पसचच्छब्दो दूरवचनः परस्या दुरदिखोऽपि प. 
रावतः दुरदेशतदेत्यथः खोड द्िर् । आगत्य च श्रन् विवाडि 
विशेषण ताडय । धः संग्रामांश्च विद्ुदस्व विद्धेषेण मर्य दुरी- 
कुह । क्रि कृत्वा पाव वज्ज संशाय तै्णीद्त्य हो तनूकरणे ल्य- 
प् कीट पतिं खकम् सरति शच्ुशरीरे गच्छतीति खकः तम् ति. 
ग्मसु्साहवन्तम् तिभ्मं तेजतेसत्साहकमेण इति ( निख० १५, ६ ) 
यास्कः । क इव सगोन सग इवे यथा सगः सिहो दूरदेत्य भ्रा 
श्णिनं हन्ति । कीटशमो भीमः भयङ्करः । कुचरः कुत्सितं चरति ग- 
च्छति कुचरः । गिरिष्ठाः गिरे तिष्ठति गिरिष्ठाः पवैताश्रयः । ताड- 
यातिर्दैसाकमौ तस्य हौ परे छन्दस्युभयथेत्याधधातुकत्व णिचो 
ॐछोपः इङ्चल्भ्यो हेर्धिः ष्टुत्वम् ताहि ॥ ७१॥ 

वेदवानर्देवत्या गायश्चा । वैश्वानरः अग्निर्नो ऽस्माकं खष्डुतीः 
शोभनाः स्तुतीरुप उपश्नोतु परावतो दृरदेशादा प्रयातु आगच्छतु । 
किमथ नोऽस्माकमुतये रक्षणाय अस्मरत् रक्षितमिस्यथैः ॥ ७२॥ 

पटो दिवि पष्धो अश्चिः एथिन्यां पृष्टो विद्वा ओः # 

€ 
क ॑घीराविवेच् । छैरवावरः खदह॑सा पृष्टो अथचिःसनो 

0, 

दिवा स रिषस्पात नन्तम् | ७३॥ 

ष्टो दित्रि । योऽर्िर्वेदवानरः पृष्टः कोऽयमिति |. दिवि 



९.० मन््रमाभ्य-वेददीपसदिवा शुङ्कयञ्छःसंदिता । 

आद्ित्यात्मना व्यवस्थितः युयुह्धाभिः । तत्र हवं श्रूयते । यदे- 
तमादिश्य पुरूष वेदयन्ते । स इन्द्रः स प्रजापतिः स बद्मेति । 
यश वैहवानरोऽगनिविदुदात्मना प्राहृषि स्थितः । पृथिव्याम् अ- 
न्तरिक्षे लोके एथिषीत्यन्तरिक्षनामसु पठितम् । उदका्थिभिः 
कोऽयं नाम द्िपदचतुष्पदजनीवनहेतुः । यशार्भर्वै्वानरोऽस्मिन् 
छक न्यवरास्थतः प्ट(अप्रहात् बहातृपयन्तः कल्य तापषाद- 

प्रकाञ्चैरपद्त्य बिदा आषवभराकिवद्च आविष्टः । यञ्च व् 

श्वानरोऽग्निः सहसा बठेन मभ्यमानोऽष्वययंणा कोऽयं निर्ममन्थ 
इति प्ष्टो दिदश्चुमिः । स नः सोऽस्मान् दिवा अहनि पतु 
रक्षतु । स च नक्तं रात्रो पातु रिषः विनाशात् । रिषतिर्दिसा- 
कम । दिवा नक्तमिति सन्तत्यर्थं वचनम् ।॥ ७३ ॥ 

वैभ्वानरदेवत्या चिष्डुप् कुत्सदष्टा । वैरवानरः सवेनरेभ्यो हि- 
तोऽभ्निर्दिवा दिवसे | नोऽस्मान् पातु रक्षतु सचनक्तंरानोनेःपा 
त॒ सर्धदास्मान् रक्षत्विव्यथैः । सकः योऽग्निर्दिवि दयरोके पृष्ठः 
कोऽयमादित्यात्मना तपतीति भुयुश्चुमिः पृष्ठः अन्तारिक्षे यमेतमादि- 
त्ये पुरषं वेदयन्ते स इन्द्रः स ध्रजापतिस्तद्रह्येति श्चुतः । यश्चाग्निः 
चुथिव्यामन्तरिक्षलोके पृष्ठः कोऽयं विष्दात्मना स्थित इति जला 
थिभिः पृष्टः अन्तरिक्षनामस्ु ( निघ्र० १; ३, ९ ) प्रृथिवीति पठित- 
म्। यश्च विद्वा यष्रधीः सवां अद्यादयोषध्रीः आविष्य प्रविषठः 
सन् पृष्ठः कोऽयं प्रजानां जीचनहेतस्वापपाकथकदौर्पकसाति । य- 

श्च सहसा बरेनाध्व्युणा मथ्यमानः सन् पष्ठः जनेः कोऽयं मध्यत 
हति । सोऽयमग्निर्दिवां नक्तं रिषो बध।द् पातु रिषतिर्दिसाकमौं 

 मास्मान्नाशयस्वित्यथेः ॥ ७३ ॥ 

अच्याय तं काममग्ने तवोती अद्या रथिरः 
रयिवः सुवीरम् । अद्रयाम 1 वाजयनि वाजयन्तोऽ 
इयाम द्युम्नमजराजर ते ॥ ७४ ॥ | 

अश्याम तं दरे अप्ययौ निष्टुमौ कामवत्यौ । अस्याम 



भष्ठादरोऽध्यायः । १८ ¦ कण्डिका । ७५५ । ९३१ 

 पप्तुवाम तं कायं यत्कामा एतत्छरुमैः । हे अप्ने तव उती रत्या 
अवनेन तर्पणेन च । अश्याम रां थनम् है रयिवः धनवत् 
सुरं कटयाणपुत्रम् । अश्याम च वाजमरन्नम् अभिव्राजयन्तः । 
वाजतिरचतिकमा । अभिपूजयन्तोऽसिम् अन्यानपि पूजपित- 
व्यान् । अश्याम चयुम्नं यशः हे अनर जरारहिताभ्रे । अजरं 
युश्नत्रिेषगमेतत् अनुक्षितिधमेन् ते तव प्रसादात् ॥ ७४ ॥ 
 भण्द्ाजदष्टानेयौ कमवती जिष्टुप् । हे अग्ने | तव ऊतीं ऊ- 
त्या अननं ४ चरखवत त स याम. 

=्ाम इत्यथः । अद्ड् व्यात्ा वरूर्णन्यत्ययन लखााड रयन्पत्यः 

यः । रयि धनमस्यास्तीति रधिवाम् तत्खम्बुद्धो हे स्यिवः ! धनवन् । 
सुवीरं रथे बयमद्याम शोभना वीः पुरा यथत्रतं र्थि पुत्रसहि- 
तं धनं बय प्राप्नुथाम । वाजपतिर्चतिकमो ( निघ० ३ १४, ३५ } 
वाजयन्तो बहिमचयन्तः सन्ता वयं वाजमश्नपाभि अयाम समन्तात् 
प्राप्चुयाम । हे अजर ! नास्ति जस यस्य सोऽजरः हे जरारहित) 
अज्रमक्चीणं ते तच शछञ्नं यरो वयमदयाम सवेदा यशस्विनो भ- 
चामेदयथैः ॥ ७3 ॥ 

वयं त थद्य ररिमा हि काभ॑मुत्तानदंस्ता न्मसो- 
पसं । यजिष्ठेन भनसा यक्षि देवानद्तिषता मन्मना 
भिप्रेः अग्ने ॥ ७९ ॥ 

वयन्ते । हि शब्दो यस्मादर्थे ¦ हि यस्माद्रयं ते तुभ्यम् 
अथ्ररिम।रा दाने । द्दिम कामं पुरस्कृत्य हविः कामा- 
प्त्यत्यर्थं वा हविः कामशब्देनोच्यते। उत्तानहस्ता: त्यक्तटृपण- 
भावाः । अबद्ुयुशिकाः अष्व्ताङ्रय इति यावत् नमसा नम- 
सारेण परणिपातेन । उपनिषद्य उपसंगम्य निषदनं दत्वा । 
अतः यजिष्ठेन यष्टृतमेन मनसा यक्षि यज देवान् अस्चेता अ- 
नन्यगतेन देवताया याथात्म्यचिन्तनसंतानेकरसेन । मन्मनाः 
मननेन त्रिभः सन् मेधवी सन् । दे अरे ॥ ७५॥ 
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उत्कीरृटष्टाग्नेयी अप् । हे अग्ने { हि यस्मात्कारणात् वयं 
तभ्यमघास्िन् दिने काम हविः ररिम दद्यः काम्यतदष्यत इति 

काम हविः य दानि लिट् अन्येषामपि रखथ्यत इति रारस्मत्यस्य सं 
हितायां दीधः । कि कत्वा नमसा उपसद नमस्करिणापसङ्गम्यं न- 
म॑स्छदय निकटमागत्य हविर्दे इत्यथः । कीटदा वयम् उत्तानह- 
स्ताः उत्ताना हस्ता यषा ते अबद्धमुष्काः त्यक्तकापण्या ई३त्य- 

` थैः! तथा मनसा उपरश्चिताः सावधाना इत्यथैः । कीददीन मन- 
सा यजिष्ठेन यजतीति यष्ट अतिहायेन यष्टु यजष्टु तेन तरेषएठमेयः 
स्विति तचो खोपः यागततपरेणेत्यथेः । तथा अख्नेधता सिध ग 
ली सेधति अन्यत्र गच्छति सखेधत् न सखेधदसखरेधत् वन अनेन्यगते- 
तेत्यथः । मन्मना मन्यते देवमहिमानं जानाते मन्म तेन मन्यतेमन् 
प्रत्ययः देवंतायाथात्म्यज्घेनेत्यर्थः। यत एताददोन मनसा वये हवि 
ए्रिम अतो हे अग्ने { विधो मधावी त्वं देवान् याश्च यज्ञ मदत्तेन 
इविषा । देवास्तपेयेव्यथंः यजतेबेहुरं छन्दसतीति शपि दत्ते मध्य. 
भकवचने षत्वे ष्टुत्वे यक्षते रूपम् । विप्रा अग्ने इत्यत्र प्रकृत्या 

न्तः पादंमव्यपर इति प्ररक्ातेभावः ॥ ७५ ॥ 

धामच्छदधिरिन््ो बरह्या देवो बह्टस्पतिंः | सच. 
तसो विव देवा-यक्ञं धावन्तु तरः रुमे ॥ 5६ ॥ 

` धामच्छत् । वेरदेग्यतुष्डुप् । धामच्छ् । धामशब्दः स्था. 
नवचनः स्थानानि न्यूनानि पूरयति अतिरिक्तानि स्ीकसेति 
यः स धामंछत् एवं धामच्छच्छब्दः दव्ञब्दशथ सवत्र संबध्यते । 
योऽिदेवो धाम् यच्रेन््रः। यथ ब्रह्मा यथ वृहस्पतिः । एते 

सवं सेचतक्तः संमानेचवसः चतश्शब्दा पकारवंचनः यज्ञ प्रार्वन्तु 
अन्युनातिरिक्तं वन्तु 1 नः अस्माकम् युम स्वे च ॥ ७६ 

 विद्वदरेवदेवत्याजुष्टुप् । पते देवा नोऽस्माकं यज्ञं वावन्तु अक. 
पण रक्षन्तु अन्यूनातिरिक्तं कुवन्त्वित्यथेः अन्यूनातिरेक एव कर्मं 
णी रश्त्रप् । शमे इष्टे स्थाने स्वगे च यक्तं स्थापयन्त्विति शेषैः 

` यद्वा श्ुमे स्थाने यतं भ्ावन्ु पते के अग्निः दैवे इति सवैज्नस- 
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सम्बन्धनीयम् ¦ इन्द्रः । बह्मा चतुरगैखः । ब्हस्पातिजीवः। विच्चे दे- 
वाश्च | धामानि स्थानानि छादयति आच्छादयति चामन्छत् छा. 
दयतेः किंपि हस्व इति क्िपि णिलोपे धातोहेस्थः धास्नां छदनं 
न्यूनानां पूरणमतिरिक्तानां समोक्ररणम् इदं सर्वेषां विशेषणम् । 
तथा सचेतसः चतसा प्रज्ञया सहिताः सचतसः समानं चता य- 
षामिति वा । समानक्ञाना अग्न्यादयो मदयज्ञं रश्चन्त्वित्यथंः ॥ ७द॥. 

त्व यविष्ठ दाह्युषो नः पाहि खणधां गिरः! रक्षा 

तोकमत त्मना ॥ ७७ ॥ 

इति माध्यन्दिनीयायां बाजसनेयिसंदहितायाम् 
अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 

स्वं यविष्ठ । इति व्याख्यातम् ॥ ७७ ॥ 
न शेषु परर्यक्षदृतमस्ति अच्रपेरतपसी वेत्युपक्रम्य भूयो- 

विद्यःपक्षस्यो भवतीति चाभिधायादह तस्मादेव किश्चानूचा- 
नो भवत्यार्प तद्धवतीति अतोऽयमर्षयो अरन्य इति विद्रद्धिरा- 
द्रणीयः ॥ ७८ ॥ 

इति उव्वटतौ मन्तरमाष्ये ऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 

मि ~ 42 8 

ऋष्यादि पागुक्तम् व्याख्याता च ( १२३. ५२.) ॥ ७७ ॥ 

इति भीमदीधरछृते वेदद्रीपेऽ्टाद्रश हस्तिः 
वसोधोराद्विकोऽप्यायञ्चित्युपस्थावसनकः ॥ १८ ॥ 
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एकोनिंङःऽध्यायः। 
स्वा्धी त्वां स्वादुना तीव्रां तीतेणाखुतापरतेन । 

मधुंमलीं मधुमता सृजाधि स सामेन ॥ सोमोऽसि। 
दिव॑भ्यां पच्यस्व । सरस्वत्यै पच्यस्व | इन्द्राय सु. 

असणं पच्यस्व ॥ १॥ 

अथ सौत्रामणीं तरिभिरध्यायेः प्रक्रियते अग्न्यङ्गत्वात् सौ- 
त्रा्ण्या अनन्तरयुपक्रमः । तत्र भजापातियंज्ञमष्टजतेस्युपक्रम्य 
स एत यज्क्रतुमपदयत्सौत्रामणीमिति सौत्रामण्या; प्रजापतिकर- 
षिः । अथापरम् इनद्रभेपञ्याथैमाश्चनो सरस्वती च सोज्ामणी 
ददृशुः । भुरा संधीयते । स्व्रीन्ता । शुरदेषत्यातुष्ट्प् । 
स्वा्रीन्या । स्वादुकषब्दो पिष्ठवचनः ।. स्वादुरसां साम् । 
स्ाहुनाग्रष्टन तीजाम् । तीत्रशब्दः पटुबचनः । पदर शीघ्मद् 
जनकम् । तीव्रेण पटुरसेन अमृताम् । अपृतेन मधुमतीम् म 
धुरस्वादोपेताम् मधुना । चतुणा वाक्यानां रेष उश्यते 1 छजा- 
भि सण्सोमेन । ते प्राग्धातोः छन्दसि परेऽपीति उपस्तगेस- 
कात् संषजामि स्वाद्रीं स्वां सुरां स्वादुना सोमेनेति एवणुत्तर- 
त्रापि योज्यम् । यरृष्युत्तराभि । सोमोऽसि । यस्तं मन्त्रणाक्तः 
सोमससगाव् तं खां बरवीमि । अरिविभ्यामथोय पच्यस्व पाकां 

 विपरिणाभः। सरस्वत्यं पस्यस्व इन्द्राय सुत्राम्णे पच्य ॥१॥ 

` कृपानाथं रमाकान्तं नत्वा ब्ृहसिमीश्वरम् । . 
क "9 ५५ 

एकोनविरो स्वध्यायेमन्त्रदीपमथो ब्रूवे ॥ 

अथं सौजामणीमन्वाखखिभिर्ध्यायेः ॥ ऋद्धिकामस्याभनि- 
चिता भुखतस्च्छद्वसोमवामिनो मुखेन सोमवामिनो राज्यच्यु- 
तपस्य पश्य कामस्य च सोच्रामणीयागः ॥ अन्तःपात्यस्थाने 
म चमाण पततो  स्यप्यत् साम्रसुसाचक्ाथ्णः इबह्धा कत्म 
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समसेन राष्पं क्वि ऊणोभिस्ताक्मान् सूत्रेण राजान् कनष्िद्द्र- 
व्येण नग्नहुम् विरूढा वीहयः शष्पम् विरूढा यकास्तोक्माः खद्- 
ब्रीहयो लाजाः समैत्वक्त्रेफङाद्युण्डी पुननवाचतुजातकपिष्परीग- 
जपिप्पद्छीवंरावकावुहच्छचाव्यिच्केन्द्वारण्यदवगन्धा-घान्यक-य- 
वानीजीरकद्यदरिद्वाद्वसविरूडयवनीदहय एकीटरता नग्नहुः । दाष्पः- 
तोक्मलखाजनग्नहुन्दक्षिणद्धारेणाग्निगृहं नीत्वा स्न्चूण्यं ददोयाणमाः 
सधर्मण वीदिदयामाकयोश्चरू बहुजरे पक्त्वा दाताखस्मनानन्तर 
तयोश्वेनिःखावप्रुष्णं प्रथक् पात्रयोरादाय र््पादिचतुणा चऋूणः 
सरदेञ्य स्थापयेत् दय चुणःचामरूपं माससस्यम् । कर ( ९९.६2, 

२) ओदना चूणमासरेः सण्खृज्य स्वाद्यं त्वादशयुनाते चरा 
निदधाति । एवमाचामयोश्चूणसंसभे मासरत्वनिष्पादनानन्तस्मा 
दनो व्रीहिदयामाकचरू चतुभिश््ूणः खंश्टञ्य स्वराद्धा त्वेति मन्नण 
अद्युनेति विद्याध्यायसक्तयिराया ऋता चकरसिप्रन् पाच चूणसस्ष्टा- 
बोदन माससम्यं संख्ञ्य चिरा चाखानेच्छंतक्ोण गतं कत्वा तत्र 
स्थापयेत् । अयमथः । चरू उद्वास्य द्वयोः एथगाचामस्रहणम् ततः 
शष्पतोकमलाजचूणोनां परथर् च्रिधा कृतानां वतीया देध्ा छत्व 
चामयोः क्षिपेत् ततो न्यड्च्युभं द्वा छृत्यैकमधं द्िधा विमज्या- 
चामयोः श्ये । एवं चूणेसख्ष्ाचामयामांस्ररसंज्ञा । ततः कप्प- 
तोकमखाजच्यूगौनां तीय चती्या्ं द्विधा छत्वेकेकं भागमोद्- 
नयोः क्षिपेत् नश्नहुचुणद्वितीयाधं देधा इत्वेद्नयोः क्िपत् तत 
ओदनावेकपाते कृत्वा तच्राचामौ क्षिप् ततः स्वाद्वीं त्वा अद्युतेति 

भ्यां चूण॑मासंरः सदौदनयोराङ्ालनेन संगे; कायः तत्जि- 
रान्नानिधानम् ज्ाष्पतोक्मखाजन्ूणेतृतीथां खानां प्रतिदिनं सुरायां 
निवापाथ रश्चषणयिति ुत्राथेः ॥ स्वाद्वीं त्वा सुखसोसदेवत्यायुष्टुप् 
सुयरूपः सोमो देवता । सौञजामणीमन््ाणां प्रजापत्यद्धिविसरस्वत्य 
ऋषयः । अथ मन्बाथः । हे खुरे ! त्वा त्वां सोमेन संखजामि संयो- 
जयामि छन्दसि परेऽपीति सथुपसभेस्य क्रियापदात्पस्प्योगः । की- 
हृदी त्वाम् स्वाह्वीम् भिषा मिष्ठरसामप् । तीकं तीवराब्दः कटुः 
वचनः कद्र दीघरमद्जनिकामित्यथेः । अष्तामश्तलठस्याम् । मधरुम 
तीं मघुरस्वादोपेताम् । कद्दोन. सभन स्वादुना ख॒ष्टेन तीव्रेण 

न ०७७०७१७७ १.५००.६५५ ९८५५१) 



९.७६ मस्धराष्य-वेददीपसखदहिता श्ङ्कयज्युःसंहिता। 

इ 

चःवारि यजूंषि सुरादेवत्यानि ।- पूव एव किनियोगः । सोमोऽसि 
देव्युष्णिक् अददिवभ्यां यज्ुगौयत्री सखरस्वत्ये यज्खुरुष्मिक् इन्द्राय 
यज्ुबडती । हे सुरे ¦ त्वं सामसंसगौत्सोमः असि अतस्त्वां वदामि 
अदिविभ्यषमथोय पच्यस्व विपरिणञ्न पाको विपरिणामः सरस्वत्यै 
सरस्वत्यै पच्यस्व इन्द्राय च. पच्यस्व कोटदायेन्द्राय ख्ामूणे 
खुष्डु बायते रक्षतीति सुत्रामा तस्मे त्रायतरातो मनि्चिति सचिन ॥१॥ ` 

परीत विंच्चता भृत सामो य उत्तमं दषिः। 
च ७४ * „ न ५ र ( (०. ॥ २ 

दघन्वा यो न्यां अपस्वन्तरां सुषा सोयमद्विभिः।॥२॥ 
(4 अ (ककः कि (+9१ 

एकस्या; परयसा कृतेनाशिनेन परिषश्चति । परोतः । 
= \ 1 ५ बक सौमी वृहती । द्वितीयपादमभूतिव्याख्यायते यच्छब्दयागात् । 

यः प्ामः उत्तमं हविः सर्वेषां हविषाम् । यश्च दघन्वान् धार- 
| 9 = न, ४ विनि 

यितवान् यजमानम् । यश्च न्यो तभ्यो हितः । यश्च अध्वयुः 
भा ^ का. न अप्सु अन्तव्येदस्थितं सन्तम् आुषाव अभिष्टुतवान् साप् 

(क [कर [क ^ १ न 

अद्रिभिः ग्रावभिः तम्पारिषिश्चत अभिष्टुत सोमम् इतः गोरधक्त 
उपादाय परिश्चतम् ॥२॥ 

का० ८ ९९, १, २२--२८ ) पकस्याः पयस्यायाः; तेन श््विनेन 
परिषिञ्चति परीतो षिञ्चतेति शष्प्चूणौनि चावपति सारस्वतेन 
द्योः प्रातस्तोकमन्चुणौनि चेन्दरेणोत्तमे तिखधणां राजन्चूणौनि च । 
सायदहोमान्तेऽदिवमभ्यामपाकरोमीति करण गां स्पृष्ट प्कातांदु- 
गध्वा तत्पयसाध्वयुः सुरं सिञ्चति परीत इति मन्बेण । रक्षितं 
छष्पच्चूणोनां तृतीयांश खुरामाण्ड क्षिपेत् । दितीयेऽहि निशान्ते 
सरस्वत्या अपाकरोमीति गावै स्पृष्टा दोहितेन तयो दग्धेन वेनैव 
मन्तरेण सुरं सिश्वति तोकमनचूषैवु तीयांदाक्षेपश्च । तृतीये ऽदि राजौ 
इन्द्राय जुत्रामणेऽपाक्रसेमीति तिश्लो गाः स्पृष्टा ता दुमध्वेकीरृत- 
तत्पवसा सुसं सिञ्चति तेनेव मन्त्रेण तत्र॒ खाजनच्ुणेतृतीयांरक्षेप- 
श्चेति सूजार्थः ॥ मसर्द्धाजदण्रा सोपदेवत्या बृहती ! हे ऋत्विजः ! 
इतो गोः सक्राश्चाद् गृहीतेन इुग्धेनेति रोषः छतमभिषुतं सोमे परि 
सबुदपं परिषिश्चत यूयम् परि इतः सिश्चतेति पदेषु सत ओकः 



पकोनिद्याऽ्ध्यायः । १९ । कण्डिका । ३। ९.७७ 

शमितः सिश्वतौ सोप ईति ( प्रतिश्चा० ३, २, ९.) सूञेण सचि. 
सर्गस्य तक्ारस्याकारस्य ओकारः अन्येषामपि उद्यतं ईति सिः 
आतपद्स्य संष्ितायां दीः ¦! तकम् यः सोम उचभं हविः स्वंषां 
भ्रष्ठम् यश्च न्थः नरभ्यो हितः सखम् दधन्वान् यजमानं धारितवान् 
धन दाब्दे कल्चुप्रत्ययः । अप्सु जखेषु अन्तमध्ये वक्त्रान च सोमम- 
दधिभिः प्राविरष्वयः आसुषाव अभिघुतवान् तं सोमं छुरारूपमा- 
पन्नं पयसा क्िश्चतेति सम्बन्धः ॥ २॥ 

[कक | वाथोः पूतः पिञ्चेण प्रत्यङ्क्सोमो अिंदुतः। 
द्रस्य युज्यः सथ ॥ चायोः पूतः पविच्चण पाङ्क्सो- 

ग्म अचलिंदनः। इन्द्रस्य युज्यः खख ॥२३॥ 

ति्छमिगोयचीभिः परिश्ुतस्पुनाति । बायोः एतः । योध्यं 
वायोः पश्ित्रेण उद्रान्तरवर्विना पृतः खन् प्रत्यङ् अधोयुखः 
सोमः अतिदतः सः इन्द्रश्य युज्यः । इन्द्रेण सह योगमरैति 
सखा सहायः सुक्रीडनकः अगः सोमबामिनः पुनाति वायोः 
पवित्रेण हृदयान्तवैर्तिना परतः प्राङ् प्रागश्चनः युखतः सोपः 
अतिद्रुतः यः स इन्द्रस्य युज्यः योगाहः सखा ॥ ३॥ 

का० [ १९, २, ७--९ | खते धुनाति गोऽश्ववारुवाछेन पु- 
नाति ते परिष्ुतामेति (४, क० ) वायोः पूतः इति सामा{तपूतस्य 
ध्ाङिति तद्धामिनः । वायोः पूत इति कण्डिकायां दवे यौ पुना- 
ति तरति तृताया त्सा व्ग्रुतक्रमण [चययागमाह् पूता समदय 

गोऽददकेररनिर्भितेन वाखेन पवित्रेण सते पटाशयपात्र पुनाति पुना- 
ति त इति सन्त्रेण खते बारणगरिति कंचित् सुखेतरच््छ- 
द्रसोमवामिनो यजमानस्य सौत्रामण्यां चायोः पूतः पचिश्चेण प्रत्य 

न 

ङिति मन्बेण संते सुरां पुनाति मुखेन सोमवाभिनस्तु वायोः पूत 
पवित्रेण प्राङ्डिति मन्त्रेण सते खरं पुनातीत्यथैः ॥ ऋ कृच्रयमाभू 
तिद्रं सोमदेव्यं गायच्रम् । प्रत्यञ्चति अधो गच्छति प्रत्यङ् अधो- 

५  सुखोऽतिद्रुतो गुदद्वारया गतः सोमः वायोः पवित्रेण उदसान्तर्व- 
सिना प्रतः शुद्धः । कीदशः इन्द्रस्य युज्यः सखा योगा्दोऽगद्ची 

१२३ 



९.५८ मरन्माष्य-वैददीपसद्िता शद्धयःसदहिता। 

सहायः ॥ प्राञव्यरध्व गच्छति धाङ् मुखतोऽतिदुतो निर्गतः सो- 
मो वायोः पविज्रेण इहदयान्तवौरचैना पृत्तः य इन्द्रस्य युल्यः यो. 
ग्यः सखा ॥ ३॥ 

पृनातिं ते परिखुत सोम सूच्यस्य दुहिता 1 
वारेण रादव॑ता तनां ॥ ८॥ 

समृद्धिकामस्य पुनाति । पुनाति ते यजमानस्याचष्टे ऽध्व- 
युः । पुनाति तव परिश्ुतं सुरां सोमश्च सूयंस्य दुहिता । यद्रा 
दुप्रापप्रानमतत् पुनाति त पारद्बुत सामापकात । यद्रा पनात 

तव् परखत समरूपापन्ना हयस्य दहता । श्द्धार्च यस्य 

दुहिता वारण माङश्वकाख्काङन । शश्वता शाह्वात्कने । तना । 

तनेति धननाम धनोखत्तिनिमित्तभूतेन ॥ ४ ॥ 

 अध्वययैजमानं. भ्रत्याचष्टे हे यजमान सूय्येस्य दुहिता पुरी 
द्धा ते तव परिश्तं सयं सोमञ्च दुनाति रोधयति । श्रद्धा 
सूय्यस्य दुहितेति श्रुतिः । यद्वा द्ु्तोपमानम् ते तव॒ परिखुतं 
सोममिव पुनाति सोमवत् पवित्रं करोति । यद्वा सोमं सोमरूपापश्नां 
परिखुतं द्धा पुनाति । केन वारेण वालेन रख्योरेक्यम् गोऽदववा- 
छव ष्ठेन । कीडरोन बारेण शादइवता शादवतिकेन अनादिना । तथा 
तना तनेति धननाम ( निघ० २, १०, १९ ) तनेन धनेन धनरूपेण 
धनोत्पंत्तिनिमित्तभूतेनेत्यथः ॥ ४॥ 

ब्रह्य चबं प॑वते तेजं इन्िय सुरया सोमः सुत 
आसुतो मद्य । शुक्रेणं देव देवताः पिष्श्धि रसे नान्न 
यजमानाय धेहि ॥ ५॥ ` | 

अजविखोमपवित्रेण । पयः पुनाति बह्म क्षत्रम् । व्यवह 
तपदप्रायः पथमार्दचः । यस्मात्कारणात् सामः सुतः साभ 

सुतः ब्रह्म क्षत्र पवते । तेज इन्द्रय च पवतजननाथः | द्य 

जनयति क्षवश्च तेजश इन्द्रियं च 1 यस्माच्वं सुरया इतः सु-. 



कोनरविश्चोऽभ्याय । १९ । कषडिका । ६ 1 ९७२ 

रया तीव्रः कृतः मदाय भवसि मदजनक्ो भवसि अतः का~. 
स्णाच्छुक्रेण शोचेष्मता दी्चिमता रूपेण मन्वजनितेन । है 
देवदेवता; पिप्ृभ्ि प्रीणीहि । रसेन चाक्नं यजमानाय पेद देहि॥५॥ 

का० ( १९ २, १० ) उन्तरस्यां पयो वेतसेऽजाविरोमपविन्नेणं 
ब्य क्षत्रमिति । अजमेषरोप्रकृतपवित्रेण वेतस्पाञे उत्तरदिशि पयः 
युनाति बह्य क्षत्रमिति मन्ेणत्यथेः सुणसोमदेवत्या चिष्टुप् आद्यो 
दाद्काकः द्वितीयखयोदशाणैः अन्यविकाद्शार्णौ तेन उयधिका । 
दे देव सोम | शुक्रण शुद्धेन वीर्येण त्वं देवताः अग्न्याद्याः पिपृग्धि 
भीणीहि । पुनः रसेन धतादिना सहितमच्चं यजमानाय धेहि देहि 1 
यतः सोमो भवान् सुतोऽभिषुतः स्न् ब्रह्म ब्ाह्यणं श्चत्रं क्त्यं 
तेजः कान्तिमिन्दरियसामथ्य पवते जनयति पवातिजेन नाथैः यज्ञा- 
देव सर्वात्पत्तेः सोमे उपचयते 1 आसतः सुरया तीनीश्ृतः सन् 
भवान् मदाय च मवति । इंटदासामथ्य॑युक्तस्त्वं देवान् यजमानं 
चाभीष्टेन प्रीणीहीत्यथैः ॥ ५॥ 

कुविदङ्ग यव॑मन्तो यथं चिद्यथा दान्त्थनुपूवं ि- 
यूयं । इदेदैदणं कणु भोजनानि ये छरिषो नम उ- 
क थज॑न्ति । उपयामर्थहीतोऽस्यडिबभ्यं त्वा सरस्व. 

त्यै त्वेन्द्राय त्वा सुजामणे ण्षते योरिस्तेज॑से त्वा 
#य्याय त्वा बरायस्वा॥६॥ | 

पयोग्राहान् गृहवति । इबिदङ्गेति व्याख्यातम् । उपयाम- 
गरहीतो ऽति अश्विभ्यां सखा सरस्वत्यं त्वा सुत्राभूणे । शोभनं 
आणमस्यादिविभ्यां सरस्वत्ये च कृतमिति सुत्रामा सादयति । 
एषतेयोनि; तेजसे खां सादयामि बीयोय त्वा बाय त्वा ॥६॥ 

का० ( १९, २, १२--१२ ) पयोभ्रदान् गृह्णाति कविदङ्ति 
शूथगुपयामयोनौ । पवं खुरपयसो; पावनं कृत्वा कुविवङ्घेति मन्ते- 
णेव अीन् पयेश्रहान् गृह्णाति मन्बपाडे उपयामगृहीतोऽसि एषते 
"योनिरिति दे यज्चषी सष्टर्पटिते च्चिषु प्रहेषु, पृथग्भवतः ॥ तत्चैते 

४, 
(न 
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९.८०` मन्क्रभाष्य-बेद दी पसंहिता दुह्धयस्चुःसदहिता। 

मन्त्राः । कुविदङ्गेव्युचं पटित्वा उपयामगृहीतो ऽस्यरिवभ्यां स्वा ! 
ऋष व्याख्याता ( १०, ३२ ) हे पयोग्रह ! त्वमुपयामेन पाण गृही- 
तोऽसि अद्िवभ्यामर्थे त्वा स्वां गृह्णामि । सादयति एष ते योनिस्ते 
अखे त्वा प्ते तव योनिः श्थानन् योनिद्धेयोरिति योनिशब्द् उ- 
भयलिङ्गः तेजसे तेजोऽ त्वां सादयामि ॥ द्वितीये पयोग्रहे कुषि- 
दिति परित्वा उपयामगरदीतोऽसि खरस्वत्ये त्वा सरस्वत्यथं त्वां 
गृह्णामि । सादयति पष ते योगिर्कवीय त्वा वीयोर्थं त्वां सादयामि॥ 
तृतीयपयोग्रहे इधिदिष्यन्से उपयामणगृरीतोऽसीद््राय त्वा सुचामणे 
सखुष्डु भायते रक्षतीति सुतास तस्मे रक्चकायेन्द्राय त्वां गह्धामि। 
सादयति एष ते योनिवैखाय व्वा बखाय वराये त्वां सादयामि । 
एतेषां कमाव्दवत्थोवुस्बरम्यग्रोधपरप्रैदणम् ॥ ६ ॥ 

नाता हि षीं देवहिंत सदस्कृतं मासण्लाथां 
परमे व्योमन् । सुरा त्वम॑सि शुष्मिणी सोमं एव भा 
मां हिष्छ्तीः स्वां योनिमादिान्तीं | ७॥ 

सुराग्रहान् गृहवति । नाना हि हिशब्दो यस्मादर्थं । 
यस्पाञ्चाना पथक् वृथक् धां युवयोः घुरास्मयोः .। देवारितं 
देवानां पथ्यं देषेवीहितं पारितं स्थापितम् सदस्थानं तप् । 
द्रे रि वेदी भवतः घराएयस्ची ननाभूते अतो अवीमि । मासं 
छक्षायाम् माससगे रतम् । परमे व्योमन् स्थाने आटबनीया- 
ख्ये । दक्षिणे चम्मं सुराहयते । किश्च यतथ सुरा स्वमस्िश्ु 
म्मिणी बरवती अश्ान्ता । तस्मास्पुरां पीत्वा रोद्रमना इति 
साम्रन् एष प्रख्पावयुणः शान्तः । अता बरवा । सवथामा 

मा हिसीः सोम स्वयोनिस्थानमाविश्षती सती । माच्ब्द)ऽनु- 
दापोऽनयकः ॥७॥ 

का० (१९, २, २०) स्थारीभिः सौरक्नाना हि वारिति व्यभ्यास- 
भ् नाना हीति मन्त्रेण मुण्मयस्थाङीभिद्लीर् खसग्रहान् ग्रह्णाति। 
ग्यव्यासमित्ययमथैः मादाचाभ्विनं पयोभ्रहं गहीत्वासाद्याद्धिविनसु- 
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साग्रहस्य श्रहणासादने ततः सारस्वतौ पयोप्रहसुसश्रहौ तत रेन्दरौ 
पयःखुराग्रहौ । क्रमेण चा । उपयामयोनी अत्रापि पृथक् प्रथमे नाना 
हीति पटित्वोपयामयुह्यीतोऽस्यषक्िवनं तेज इति प्र्टणमेष ते योनि- 
मदाय त्वेति सादनम् द्वितीये नाना हीत्यस्ते उपयाम्रगदीतोऽसि 
सारस्वतं कीति यहणमरेष ते योनिरानस्दाय त्वेति सादनम् 
तृतीये ननेत्यन्ते उपयामगृहीतो ऽस्थेन्द्रं बरूमिति ग्रदणमेष्र ते यो. 
निमेहसे त्वेति सादनमिति सूज्राथैः ॥ खुरासोमदेवत्या जगती । है 
खुणस्तोमौ ! हि यस्पात्कारणाद्वां युवयोः नाना पृथक् सद्ः स्थानं 
छतम् खुरापयसोद्े वदी भवतः । कीटं सदः देवहितं देवानां हिः 
त पथ्यम् यद्वा देवैः हितं स्थापितम् अतः कारणात् परमे उतकृ. 
छे व्योभ्नि व्योमवद्धिशाठे हवनस्थाने युवां मा संखृक्चाथां संसमै 
मा कुरुतम् । आहवनीये पयो हूयते दश्चिणाद्धौ खख ह्यते अतो न 
संसगः । खज विसये लुड् । एवै द्धो प्रत्युक्ता छुरामाह दे खरे ! 
त्वं सुरा आसि कीडडी शुष्मिणी शुष्मं बलमस्य अस्तीति वरख्वतीं 
ततस्त्वं पीत्वा मन्तो भवतति । एष सोमः छान्त; अतः स्वां येनि- 
माविश्चन्ती ्रधिरान्ती सती सोमं मा हिसीः अयुदात्तो माखब्द्ः 
पादपूरणः ॥ ७ ॥ 
। $ ७ # उपामभृहीतोऽस्थाद्धिवनं तेज॑; सारस्वतं चीय्यु- 

$ क ५५ केह $ ५4 = ~ 

न्द्रं षम् । एषते योनिमोद्ाय त्वानन्द्ायं त्वा मह- 
ण | > 

सत्वा) ॥ 
शि ५ ५. [^ नन्त ग 

 उपयायथग्रहाताजस । आद्िवनन्तनः साक्षचामति शषः । 
$ ि ॐ ¢ ७५ & च 

एवं सवत्र । सारस्वतं वायस् पेन्द्र बम् । सादयति । एव ते 
५ 0 ने + य क न ५ भ ५ 

योनिः मोदाय त्वा त्वां सादयामि । आनन्दाय स्वा । महसे 
त्वा महच्वाय मह पूजायाम् ॥ ८ ॥ 

दिवन तेजः साक्चाच्वमेव । सारस्वतं सरस्वतीक्तस्बधिवीयं 
सामथ्यं च स्वम् । पेन्द्रभेन्द्रसम्बन्धि वलं च त्वमिति शषः॥ सा- 
दयति । पषते तव योनिः स्थानं मोदाय प्रमोदाय त्वा स्वां साद् 
याभि । आनन्दाय हषाय त्वां सादयामि । महसे महसवाय च सा- 
द्यामि । प्रत्येकं मन्त्रः ॥<॥ 



क 
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ते 
म्थेषधे ट 
मिं घेहि। मन्युरसि सन्युंम 
यिंधेहि॥९॥ 

पयोग्रहान् णाति । तेजोऽसि । तेजोऽसि यतः अत- 
सवां व्रषीपि | तेजो पपि पेषि। योहि मदात्मकः सतत्र 
नियोगमहेति । वीथेमसि वीर्यं मयि पेहि बलमसि बलं मयि 

(क. 

धेहि । तुस्यव्याख्यानाने । चुराग्रहान् श्रीणाति । ओमोऽसि 
जो मपि षेहि मन्युरसि मन्युम्पयि षेहि सष्टोऽकषि सहो मयि 

क धेहि तेजः प्राक्रोखनमात्मनः मन्युः कोपः सहो बख्म् ॥ ९ ॥ 
का०( १९; २, १६ ) गोधूमकुबटन्चुणानि चावपति तेजोऽसीं 

ति । आहिवनध्रहभ्रष्टणानन्तर साद्नास्पाक् दे दभेतृणे भागधे पा. 
रोपर कृत्वा गोधूमक्ुवल्योर्चुणीनि सहैव पयसि क्षिपति ङुवलं 
स्थूलं बदर्मररमित्यथेः ॥ ऋणि यजूषि पयोदेवत्यानि आद्यं यज्ञु 
बेटती 1 दे पयः ! त्वं तेजोऽसि अतो मयि तेजो धेहि स्थापय यो- 
यद्ात्मक्रः स तत्र नियुज्यत ईति न्यायात् ॥ का० ( १९, २, १७ ) 
उपवाकवदरच्युणोनि च॒ धीयमसीति । उपवाकः? इन्द्रयवाः वदरं 
सृक्ष्मबद् सफम् तयाद्न्वणानि सारस्वते पयोच्रहे निवपेदित्यथः। 
यदुः पद्धः। हे भ्रह! त्वं बचीयेमसि अवो मयि वीयं सामथ्यं 
धि ॥ का० ( १९५ २, १९ ) यवककेन्धुन्दुणोनि च वरूमसीति । 
यवाः प्रसिद्धाः करैन्धुः अतिस्थृरूं बदरम् तयोदचुणीन्येमद्रे पयो- 
ग्रहे क्षिपेदित्यथेः ॥ यज्ञुःपङ्किः । हि ग्रहः ! त्वं बरुमाक्षि अतो मयि 
विषये बं धहि ॥ का० ( १९, २, २२--२३ ) खराप्रदाअश्रीणात्यो- 
जोऽसीति इकव्याघ्राक्षिहरोमभिः प्रतिसन्ञे मिश्चैरेके यथासंख्य- 
म् | चुकादानां चिन्नः केश्चेराजोऽसीति पातमन्नं सुरग्रहान्मिश्च 
येत् ओंजोऽसीत्याक्षिनं मन्युरसीति सारस्वतं सहोऽसीच्येन्द्रम् 
एकं वृकादिकेरौयेथासंख्यं ग्रहं मिश्रयन्ति बककेशैरादिवनं वेया- 

श ध घेः सारस्वतं सहेरेन्द्रमिति सूजाः ॥ णि यजूषि खुरदेचत्यानि 
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हे खुरे ! स्वमोः आसि अतो मयि विषये ओजः कान्तिं धेहिस्था- 
(क (अ ष 

पय 1 त्व मन्युम नस प्रञ्वखन् कपास माय मन्युच् । खहा. 

ऽसि मयि सहो बलं धेहि ॥९ ॥ 

या व्याघ्रं विषृंचिकोमो बक च रर्ध्वति | द्येन व॑- 
त्रेण सिष्ण्ड समं पात्वश्ण्हं सः ॥ १० ॥ 

श्येनपत्राभ्याम्र् पाव्रयतौ यजमानम् । व्याघ्रम् । अ. 
चुष्टुष् । विषूचिका स्तुतिः । विषु निपातो ननावचनः अश्च- 
तिगेत्यथेः । अन्तर्व्यापत्तिनानाश्चना विषूचिकेस्युच्यते व्या- 
धिषिरेषः । या विषूचिका व्यप्र इकं चोमावपि रक्षति न- 
हि तयोरपरिणामजनिता व्यापत्तिः । किमेतवेव यो रक्षति 
नेत्याह । श्येनपतव्रिणम्र् । पतनशीलम् । स हि दधजीवनः 
म्राणिनो ग्रहीतुमवर्यं पतति । चिदहश्च । सा इमं यजमानं 
पातु अहसः पापात् पापसमूहन्यद्ठैः । व्याधीनामपिष्ठात्रयो 
देवता सन्ति ताः भ्राथ्येन्ते ॥ १०॥ 

काऽ ( ९९, २, २६ ) दीश्चावत्पावयतोऽन्तःपाव्ये इयेनपरजाभ्यां 
या व्याघ्रमेति । अध्वयप्रतिप्रस्थातारौ सहैवान्तः पाव्येऽवस्थितं 
प्राङ्मुखं यजमानं दयेन पिच्छाभ्यां पालयतः दीक्चावदिव्येकेन ना- 
मेरूढय प्रद्िणं दवितीयेन सद्दवाङ्् यद्वोभाभ्यां नामेरूध्वेमधश्च 
दिरिति सूज्राथः ॥ हैमवचिदष्ठा विषूचिकाद्चत्यानुष्टुष् । व्याध्यः 
धिष्ठात्नी देवतास्ति सा प्राथ्येते । विषु सवेत् अञ्चति गच्छति चि- 
घूची सेव विषूचिका रोगविशेषः केऽण इति ॐीपो हस्वः या वि 
चिका व्याघ्रं बृकमेनावुभो दवो परिरक्षति पाति तथा इयनं पतत्रिणं 
पल्लिणं सिहं चोभौ रक्षति न हि तेषामन्नपारेणामजानतो दोषः सा 
विषृचिका इमं यजमानमंरसः भ्याधिहेतुभूतात्पापात्पातु रश्चतु ॥१५॥ 

 यर्दापिपेषं मातरं पुः प्रसखदितो धयन् । पतत्तदग्न 
णो अवास्याहतौ पित्तसो सथां ॥ स्म्प्रच॑स्थसंमां 

म॒द्रेण पृद्न्त । विपच स्थ चिम पाप्मना एङ्न्त ॥११ 
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अध्रिं परेक्षयति । यदापिदेष । अग्नयी इती । पिपेषेति 
छिर उत्तमपुरुपैकवचनम् । यदहम् आपिपेष आपिष्टवान् प- 
वयाम् । मातरं पुत्रः प्रयुदेतः भ्रष्टः घन् । धारयन्िबन्स्तन- 
म् । तदेतत् तव समक्षम् है अपे अरणः णत्रयरदहितः । कृत 
त्यो भवामि यत एवमत ब्रवीमि उतुक्षिप्य युजम् । अहतौ 
अहिसितौ पिततसै पितामत्रेत्येकञचेषः । मया यो हि प्रस्युपक- 
तुपरसरथैः । तेनैव मातापितसे हिंसितौ भवत इत्यभिप्रायः। प- 
योग्रहन्संषशति । सप्रचं स्थ पृची सशपरक | सषृचन्तीति रंप्रवः 
स्थ स्वया क्रियया व्यपदिश्यन्ते य दास्यन्ते संप्स्थतानःहं 
व्रवीमि । समा मद्रेण पृक्त रजत मां भद्रेण मन्दनीयेन 
करयाणेन । सुराग्रहान् संगरशषति । पिष्रचस्थ ये युयं विपृचः 

@ (न 

वियोगकारिणः स्थ तानहं बकीभि । पाप्मना विषह विगतसं- 
सग पाप्मना मां इरत ॥ १२ ॥ 

का० { १९. २, २७ ) अधि पेष्वयति यद्ापिपेषेति | अर्चि पर्चः 
स्वेति वरेपेणाध्वर्ययजमानमश्चि दश्लैयति स प्रेषित आओत्तरवेदिकम- 
थिमीक्चत इत्यथैः ॥ अग्निदेवत्या बृहती । चुत्ोऽहं प्रभरुदितः प्रह 
ष्ठो धयन् स्तनपानं कुवेम् सन् यल् मातरं जननीमाप्पिपेष पिषएठवान् 
पद्भ्यां पीडितवाम् पिषर्छिर उत्तमेकवचनम् है अभ्रे ! तत् पतत् 
त्वत्समक्चमहमणो भवामि कणच्रयसहितोऽस्मि अत एव ब्रवीमि 
मया पितरौ मातापितरौ अहता न पीडतौ यः पुः परत्युपकतुमश्च- 
क्तः स एव पित्रोहेन्तेति भावः ॥ का० ( १९, २८ ) पयोग्रहसम्म- 
शोन१ सम्पच स्थेति । यजमानः सहैव पयोग्रहाणां स्पश्च कयेती- 
त्यथैः ॥ पयोग्रहदेवत्यम् । यजुखिष्टुप् । हे पयोध्रहाः ! युयं स 
म्पृचः स्थ सम्पृञ्चन्ति संयोजयन्तीति सम्पृचः स्वत पव संयोजका 
मचत अतो मामां भद्रेण कल्याणेन सम्पृङ्क संखटजत कव्याणयु- 

 क्तंमां ङस्तेत्यथेः । सम्पूवौत् पृथेः किप् । पचे रौघादिका्छोर् सः 
` स्पृद्धः॥ का० (१९; २, २९ ) विपृच स्थेति सोसयणाम् । यजमा- 
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नं सोरथ्रहान् संश्शतीत्य्थः ॥ हे सुराघ्रहाः ! यूथं विप्रः स्थ 
विप्र्चन्तीति विपरचः बियोजक्ा अवत अतो मामां पाप्मना क. 
स्परषेण विप्र निष्पापं कुरसतेत्यथेः ॥ ९९॥ 

देवा यज्ञमतन्वत भषज भिषजादिवनां | -बाचा 
सरस्वती भिवभिन्द्रोयिन्ियाणि दध॑तः ॥ १२॥ 

देवा यत्नप्र् । विंशतिरवुष्टुभः सौत्रामण्यां सोमर्तपहर्य- 
नायः । निदानवतां मन्त्राणां पूर निदानं वक्तव्यमस्य सुख- 
बोधाय इन्द्रस्य फ्रिखातुपहूतसोप्रपानाद्विश्वस्तस्य नयुचिरसु- 
२[अपवत् पपरस्व बा तत्र दबारन्द्रस्य भषन् तम्र । तत्रा 

दिवन मषजा सरस्वत च आावषव सत्रापणा ' यदत्रा यज्ञम. 

तन्वृत वस्तारतउन्तः। भिषजम् भषजस्प कतार् क्षपः 

ण्याख्यम् अथ तद्! भिषजा भिषजो दयो अशिना अशिनो । 
इह चतुथः पादः रंबध्यते द्विचनताद् । इन्द्राय इन्द्रिया 
भि वोयाोणि दधतः । वाचा चं ब्रयीखक्षगया सरस्वती तदा 
भिषक् स्यात् ॥ १२॥ 

देवा यज्ञाभेत्यादिकण्डिकाष्वद्ातिशष्णरूपातो विनियोगासा" 

वः । ब्राह्मणायुबाको विशतिश्नुष्टुमः सै्ामण्याः सोमसाम्यप्रति- 
पादिकाः । अ्रेतिहासः । अदयुपहूतसोमपानाद् भ्रष्टस्येन्द्रस्य बी- 
स्स नप्रुचि्सुरोऽपिवत् त्र द्वैरिन्द्रस्य भेषञ्यं छतम् तजारिव- 

नौ सरस्वती च भिषजः सोजामणी त्वौषधम् । तथा च श्रुतिः (१२ 
८, ३, १९) त्वष्टा हतपुत्रो ऽभिचरणीयमपेन्द्र ४ सोममाहरत्तस्येन्द्रो 
यन्नवेशसं कृत्वा प्रःसदहा सोममपिबत्स प्विष्वडः व्याच्छन्तस्य भमुखः- 
त् प्राणेभ्यः श्चीयश्सान्युष्वीन्युदक्रारमेस्तानि सदत् प्राविर्स्तस्मा- 
त्पशाबो यशो यो ह मचत्तिय एवं विद्धान् सौज्रामण्या्िषिच्यते 
तेतोऽस्मा पतमक्िविगौ च सरस्वती च यज्ञ समभरन् सौत्रामणी 
मेषञ्याय तयेनमभ्यणिश्चिस्ततो वै स देवाना शषठाऽभवच्छेषठ 
स्वानां भवतति य पतयाभिषिच्यत. इति १ देवा यक सौ्यण्याख्यं 



९.८६ मन्प्रभाष्य-वैदवीपसदिता श्ङ्कयञ्चुसंहिता । 

मेषजमिन्द्रस्यौषध्ररूपमतन्वत विस्तारयामासुः तदा अदरिवना अ. 
भ्व्विनो भिषजा भिषज वेद्यो आस्तामिति देषः । सरस्वतीव 
वाचा अयीटक्चणया भिषगासीत् | कीदशाः सरस्वत्यस्विनाः इन्द्रा 
य इन्द्रियाणि वीय्यःणेि दधतः इन्द्राय सामथ्यै ददत इत्यथैः ॥१२॥ 

 दीक्षपि रूपण राष्पणि व्राथणीयस्य ताक्म।नि। 
कथस्यं स्म सोर्भस्य लाजाः सोमारलो मधुं ॥१६॥ 

दीक्षायै रूपम् । शष्पाणि नवप्ररूडानि व्रीहयः । भायणी- 
यस्य तोक्पानि नवपरूढाय वा तोक्मानि । क्रयस्य रूपं सोमस्य 
सोमक्रयस्येति समासपाप्रै पदयोन्येत्ययो रूपशब्देन व्यवधानश्च 
छान्दसम् । सोमक्रयसूपं खाजाः सोर्माश्वश्च छाना एव मधु- 
रस्वादाः । १३॥ 

इदानीं सोत्रामण्याः सोमसम्पत्ति निरूपयति । शष्पाणि नवप्र- 
रूढनीाहिरूपाणि पूर्बाक्तानि दोकश्चये षष्ठच्र्थे चतुर्थ दीक्षाया दीक्ष 

णीयेष्ठे रूपम् शाष्माणि दौश्चषणीयत्वेन ध्येयानि | एचमप्रऽपि। तो- 
क्मानि नवभ्ररूढयवाः प्रायणीयस्य ध्रायणीयष्टे रूपं ध्येयम् । सोम- 
स्य क्रयस्य रूपं खाजाः सामक्रयोऽस्ति सामे अचर खाज्ास्तस्य रूपम् 
खाजाः सोमक्रयरूपेण ध्येया इत्यथः सोमक्रयस्यति समासे युक्ते 
तदभावः सोमक्रयपदयेःव्यत्ययो रूपपदेन व्यवधानं च छान्दसम् । ` 
मध्र सोमांश्वः सोपखण्डास्तदूपेण ध्येयम। यद्धा मु मधुरस्वादा 
खाजा पव सोा्मांडावो ध्येयाः ॥ १३॥ 

आतिथ्यरूपं मासरं महावीरस्य नग्नहुः । रूपरसुंप- 
सदमे तत्तिसखरो राच्रीः सुराद्खता | १४॥ 

(9९ + ९५ ‰ ¢ # आतिथ्यरूपं मासरम् । व्रीहिश्यामाकौदनाचामचृणैद्रसर्गो 
मासरम् । महाधीरस्य नग्नहुः किण्वो नयहः सौरिकाणां भसि. 

द्धः । रूपयुपसदमितत् क्रियते यस्मिसिस्रो राजीः सुरा अभि- 
घता तिष्टति॥ १४॥ | 

किञ्च माख्रमातिश्यरूपमातिथ्येष्टैः स्वरूपं ध्येयम् नीदिश्याभाः- 



क, १ 

एकोनविंशोऽध्यायः । १९ ! कण्डिका ! १६। ९.८७ 

कणेदनाचामयोः शष्यतोक्मलाजन्नडुनू्णैः संसगां मासरं पृवेगुक्त- 
म् । सजत्वगादैषड्तशतिवस्तून्येकीरृतानि नश्हुः पूर्वाक्तःस 
महावीरस्य घमेस्य रूपं ध्येयम् । या तिलो राचः काटःष्वनोरि- 
ति द्वितीया जिसत्रपय्यैन्तं सुख आयुना अभिषुता पू्वक्तं सवमे- 
कपा कृत्वा स्वाद्वी त्वेति मन्ञेण यद्रत्तं चिरान्न स्थापनम् पतदु- 
पखदामुपसत्संज्ञानािष्टीनां रूपम् ॥ ९४६॥ 

सोमस्य रूपं कीतस्य परिखत्परिं षिच्यते । सदवि- 
भ्यां दुग्धं भषजभिन्द्रयिन्द्र र सरस्वत्या ॥ १५ ॥ 

सोमस्य रूपम् । सोपरस्य कीतस्यतदपं यत्परिखुत् परि 
षिच्यते पयसा । केन परयसा यत्र अश्विभ्यां दुग्धं भषनं च 
इन्द्राय यच्च अविभ्यान्दुगधमिन्द्रायंव भवनम् यच्च सरस्वत्या 
दुग्धं पयः इन्द्राय भेषजम् । १५॥ 

यत् अदिवभ्यां सरस्वत्या च देन्द्रमिन्रदेवत्यमिन्द्राय भेषजमि- 
द्रां ओषधं दुग्ध चयः अभ्विभ्यामपाक्ररोमीति दुग्धनेकमोः प- 
यसा सरस्वत्या अपाकरोमीवि दुग्धेन गोद्रयपयसरा इन्द्रायापाक- 
रोमीति दुग्धेन गोजयपयसा दिनत्रये परिस्रुत् खुरा यत् परिषि 

ख्यते ततूक्रीतस्य सोमस्य रूपं क्ञातव्यम् । एकस्याः पयसापाकृते- 
नाश्विनेन परिषिश्चति सारस्वतेन इयोः प्रातः देन्द्रेणोतमे तिख 
णापिति ( १९. १, २३, २५, 2७ ) कात्यायनेन निर्दिएटत्वादद्विवभ्यां 

(क ५ 

सरस्वत्या च दुग्धमिति निर्देशः ॥ १५४ 

आसन्दी रूप राजायन्दे वेय ङुस्मी सगाधा- 
नी । अन्तरं उत्तरवेद्या रुपं कारोतरो (यष् ॥ १६ 

आसन्दीरूमम् । यजमानाभिषेकासन्दीरूपम् । राजासन्धे 
सोमापतन्य्ाः वेच हुम्भी सुराधानी । सोपिक्यां वेदेः रूपम् वे- 
दयोः अन्तरः मध्यम् उत्तरपरेया रूप् कारोतरः सुरापवनम् 
मिवगिन्द्रस्य यजमानस्य च ॥ १६) 

` राज्ञः सोमस्याखन्दी राजासन्दी तस्ये चतुर्थी ष्ठयथं आस- 



९.८८ मन्भभाष्य-वेद्दीपसहिता श्युङ्कयसःसष्टितः । 

न्दी यजसानानभिवेकाथासन्दी मञश्चिका राजासन्याः सोमासन्या 
रूपम् तेन ध्येयाः 1 प्साधानी सुरसा धीयते स्थाप्यते यस्यां सा 
खुराधानी कुम्भी वेधे वे्याः सौमिक्या वेदेः रूपम् । अन्तरः वेदि. 

द्यमध्यमाम उत्तरवेद्या रूपम् ` । कासेतरः खुसपावनचाखनी इन्दव 

स्य यजमानस्य च भिषर॒ ज्ञेयः ॥ १६ ॥ 

वेश्वा वेदिः समौप्यते विषा व्िरिंदियम् । चू 
पेन यूषं आप्यते प्रणीतो अभिर भ्चिना ॥ १ 

वेश्या पेदिः । अनया वेद्या बहिः सोमिकी समाप्यते ब- 

हषा च बर्हिः समाप्यते इन्द्रियं वीयं यूपेन दृर्येन च युप 
आप्यते अ्रणीतश्वाभिः अभिनाप्यते | १७॥ 

वेद्या चत्तमानया वेदि; सौमिकी समाप्यते सम्यक् प्राप्यते 

तद्रपा ध्येपरत्य्थैः । वादुबात्रत्येन बर्हिः सौमिकं समाप्यते । इन्द्ि- 
यं धौ चन्द्रियिणेति शेषः समःप्यते सामथ्यं फर्दाने उभमयोरप्य- 
स्तीत्यथैः । युपेनानत्येन यप्र आप्यते । अच्चिनाजत्येन प्रणीतोऽभ्चि 
समक अप्यत प्रष्यत ॥ २७ ॥ 

हधिधोनं यददधिवनाग्री्चं यत्सर॑स्वती । इन्द्र॑परै 
नदर सदस्कृतं प॑ंलीरालं गाहेपत्यः ॥ १८ ॥ 

हिद्धानं यदश्विना । यदस्विनदैवतं तेन हविरद्धानमाप्यते 
यत्सरस्रतीररैवतं तेनभ्रीधमाप्यते । यदिन्द्राय हविः तेन इन्द्रहदः 
कृतमाप्यते परवशां च गाहषत्यस्य आप्यते ॥ १८ ॥ 

अत्र सौत्रामण्यां यत् अदिवना अदिवनो देवते वत्ते तेनादिवि- 
सद्धाविन हविर्धानं सोभिकमाप्यत इत्यनुषङ्गः । अचर यत्सरस्वती 
देवतास्ति तेन सरस्वततीसद्धावेन आग्नीध्रं सौमिकमाप्यते। सोमे 

 पेन्द्रभिन्दरदेवत्यं खदः कृतमस्ति । पेन्द्र सदः पटन्याः राख पल्ञी- 
शाखम् विभाषा सनासुरेत्यादिना इ्धीवत्वम् । मार्हूपत्यश्चेति अय- 
मिन्द्राय यद्धविः क्रियते तेनाप्यते । सौत्रामण्याभमिन््रायः यद्धविस्त- 
त्सोमिकुखदःः पल्ञीशाठमादंपस्यरूपेग ध्येयतित्यथः ॥ १८ ॥ 



पकोनविरो ऽध्यायः १९ } करडा । २९१ । ९८९. 

 चैवेभिः तैषानामोस्थाप्रीभिगपीयैज्ञस्यं ) पयाजे- 
भिरचुयाजान्व॑षट्करेभिराहूतीः ॥ १९ ॥ 

वेषेभिः मेषान् । मेषैः मेषानामनोति आप्रीभिः आप्री; य- 
ज्ञस्य सोपयङ्गस्य परियाः प्रयाजयाज्याः । अयाजेभिरसुयाजान् 
प्रयाजः प्रयाजानामोति अदुयाजेरकुयाजानामोति । वषट्का- 
रभिराहुतीः । वषटूकरेवेषटूकारानामोति । भयानेधि्त्यादि- 
चतु बाक्यानामद्धंखोपः ॥ १९ ॥ 

प्रवेसिः पेषः ्रेषानाघ्नोति आग्रीभिः प्रयाजयाच्यासियैज्ञस्याप्री- 
राभ्रोःते । प्रजाज्ञभिरिस्यादिवाक्यचतुष्टयस्योत्तरपदरोपश्छान्दसः 
प्रयाज्भिः प्रयज्ञैः भ्रयाजानभ्रोति अनुयाजेरजुयाजानापोति घष- 
टूकारेभि्वैषदूकाराना्ोति आइुतिभियहुर्तीराम्रोति । व्रैषादीनामु- 
भयन्न सद्भावात् ॥ १९ ॥ 

पशुभिः पश्यन॑म्नोति पुरोडारौडवीष्डया । छ- 
न्दोभिः सामिघेनीयास्याभिवेषट्छारान् ॥ २० ॥ 

पटुभिः पशून पद्भिः प्श्ूनामोति । पुरोडाशैः हवींषि 
आप्नोति ! छन्दोभिः छन्दांसि सापिधेनीभिः सामिधेनीः या- 
ञ्याभियीञ्यान् वषटूकारिवेषट्कारानाप्रोति ॥ २० ॥ 

पद्युभिः कृत्वा पश्ूना्ोति पुरोडाशैः पुरोडादानाभोति हवि- 
भिरन्येह्वीषि आप्नोति छन्दोभिश्छन्दांसि आक्नोति सामिधनीभिः 
सामिघेनीस्रोति याज्याभियौञ्या अआभरोत्ति चषदूकारेवैषटूकारा- 
नाप्नोति । पद्वादीनामुभयत्र सद्भावात् । अत्राप्युत्तराधंलोपः 
पूवैवत् ॥ २० ॥ | 

धानाः करम्भः सक्तवः परीवापः पयोदधि) सो 
मस्य सपर हविषं जानिश्चा वाजिनं मधु ॥२१॥ 

धाना; करम्भः । उदकमन्थ; करम्भः । सक्तवः परीवा- 
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पः हदिष्पदाक्तिदधिपयः । दधि । सोमस्य रूपस् द्रिषधरात्र 

रूपम् आमिक्षा पयस्या । बाजिनम्मधु । पधुशब्दो वाजिनस्य 

विशेषणम् आनन्तयौत् सोमतस्तवश्च ॥ २१ ॥ 

श्रानादयः सोमस्य रूप ध्येयाः । धानाः अष्टधान्यम् करस्मः 

उदमन्थः सक्तवः प्रसिद्धाः । परीवापः हविष्पङ्क्तिः परिवापो ज- 

छस्थाने पय्थप्त्युपरिवार्थोरिति कोशः । पयोद धनी प्रसिद्धे । प 

तानि सोमरूपम् । आमिक्षा पयस्या मु मधुरं वाजिनं च हवि- 

षो रूपम्र । उष्णे दुभ्ये द्श्चि कलिते घनभाग अभिक्षा रिष्टंवा- 

जिनम् ॥ २१ ॥ 

शानाना रुपं कवलं परीकवापस्यं गोधूमाः । स- 

कतना रूपं वदरखुपचाकाः करम्भस्य । २२॥ 

धानानां रूपम् । अधस्तनमन््रोक्तानां सामहविषां सोम- 

स्य च संपतति सौत्रामणीदरवयेष्वाह । धानानां रूपं वरं को- 

मख्वदरम् । परीवापस्य गोधूमाः । सक्तूनां रूपं बदरम् उप- 

वाकाः करम्भस्य हषम् उपवाकाः यवकाः ॥ २२ ॥ 

नन्वघस्तनमन्ते धानादीनां सोमरूपत्वश्नुक्तम् तेऽ कु स- 

न्तीति धानादिसोमहवि्षां सोमस्य च सम्पत्ति सोाम्ादरव्थरा- 

ह । कुव कोमलं बदरीफरे धानानां पूर्वोक्तानां रूपं ध्येयम् करुव- 

दध बदसीफरे सुक्ताफरोत्पकयोश्वेति कोशः । योधुमाः प्रोवापस्य 

रूपम् बद्र सरवै बद्रीफरं सकता रूपम् उपवाकः यवाः करम्भः 

स्य रूपं ज्ञेयम् ॥ २२॥ 
| 

पथ॑सो रपं यव्य दघ्नो सूपं ककफन्परनि । सोम॑स्य 

रूपं वाजिन सौम्यस्य रूपस्ना मिक्ता ॥ २२ ॥ | 

पयसो रूपम् । पयसो रूपं यत् यवाः ! दधः रूपं कके. 

यूनि । कर्वनधुवदरविरेषः । सोमस्य सूपं वाजिनम् सोम्यस्य 

` च द्प्रमापिघ्षाः पयस्या ॥२३२॥ 
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यत्ये यवाः ते पयसो रूपम् ककन्धून्नि स्थुदटवदराणि दश्चो 
रूपम् वालिनं सोमस्य रूपम् आमिक्चा पयस्या सोम्यस्य चरोः रु 
पं क्षेयम् ॥ २३॥ 

आश्राखयेति स्वाज्ियाः परत्याश्राकयो अनुरूपः । 
यजेतिं धाय्यारूपं प्रगाथा यें यजायहाः ॥ २४ ॥ 

आश्रावय । इदानीं शस्लसम्पत्तिः क्रियते । आश्रादवय 
[क ८ ० न 

इति शब्दपरदशेनाथेः । स्तोत्रियाः ! अत्याश्रावः । अस्तु श्रौ. 
षट् । अनुरूपः । यज इति । धाय्यारूपम्र् निष्केवस्ये स्तात्रि- 
याचुरूपयोरनन्तरम् धाय्या सस्यन्ते । प्रगाथा ये यजामहाः ¦ 
येरेयजामहे इति भरगाथाः ॥ २४ ॥ 

हास््रसम्पत्तिमाह आध्रावयेति शब्दः स्तोक्ियारूपो क्षेयः स्तो 
प्रथमस्तृचोऽुवाकः स्तात्रियाः । प्रत्याश्चावः अस्तु श्रोर्षाडति च- 

अयुरूषः उत्तरस्वचः तद्रूपः । यजात शब्दा भाय्याया रूपम् 

[नच्कवट्य स्ताज्याचुरूपयारनन्तर चास्या दस्यत सा यजति श्च 

ष्ट्रा ङ्यः य यजामः य यजामह इत शब्दः प्रयाथाः ¶ध्रमाथरूप- 

त्वेन ध्येयाः ॥ २४॥ 
© 1 + $ १ क क अथे कचैरख्क्थान + सूपं पदे सम्नोति निविदः । घ्र- 

णवः छाख्राणा सूपं वथंसा सोमं आप्यते \ २५॥ 

अद्धैऋचः उकथानां रूपमामोति पदैः आप्नोति निविदः । 
न्ुद्धा उच्यन्ते \ प्रणवैः ओङ्कारः शक्ञाणां रूपं पयसा सोम 
आप्यते ॥ २५ ॥ 

ऋचामधौनि अधऋचास्तेः अधेचोदयः पुंसि चाति परस्त्वम् 
ऋत्यक्र दति ऋकारस्य सन्भ्यभावः अचत्येरधैर्चैरक्थानां शस्य 
व रीषाणा स्पमप्यत पप्यत । पदानाचदा यूद्ख नना । प्रणक्तः 

अङड्रः शास््रणा स्पमप्यत । पयसा दुग्धन समम अप्यत । अध 

चदय उक्थादयो ध्येयाः ॥ २५॥ 

अदधिवभ्यां प्रातःसवनमिन्द्रेणेन्द्रं माध्यन्दिनम् । 
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५, = 6 १9 ते विष्टुतिभि्विंविधस्तुविभिविष्टुतीविष्टुतय आप्यन्ते छन्द्ा- 
यिर्कथारःस्वानि उष््थानि शस्माणि चाप्यन्ते । सान्ना सामप्यते। 
सवमभ्थेनावभ्रथ आप्यत ॥ २८ ॥ 

इ डामि भश्चानधप्रोति सुक्तवाकेनाशिषंः । डयु- 
ना पल्ीसशछाजान् संभिषटयज्षा सष््स्थाम् ॥ २९॥ 

रृडाभिर्भकषान् । इडाभिः इडामाप्नोति । भतैमेक्षानप्रो- 
ति। सूक्तवाकेन सूक्तवाकम् आरीथिरारिषः शेयुना बयुमा- 
प्नोति ) पनीर्सयाजेः पलीसयाजानाप्नोति । समिष्टयज्ञषा 
सपिष्टयजुराप्नोति । संस्थया सस्थामाप्नोति ॥ २९ ॥ 

इडाभिरिडामाप्नोति भक्षेभक्तानाघोति दुक्तवाकेन सूक्तवाक. 
मापतोत्ति आशी्भिसशिष आप्नोति शंयुना दोसति्ेषण शंयुमा- 
मराति पलसयाजेः पल्ली सखयाजानाम्रात समिष्टयज्ञु्रा समिष्टयज्लुस- 
प्राति संस्थया संस्थामाप्रोत्ति इडादीनःसुभयद सद्दायात् ॥ २९ ॥ 

वतेन दीक्लामासोति दीश्चयमोलि द्िणास । द्- 
क्सिणा श्रद्धामाम्मोति श्रद्धया सत्यसप्यते ॥ ३० ॥ 

वरतेन । इतोच्छष् मक्षथतूरात्रिमधिहीत्रं जुहोति । अनेन 
व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षया | दक्षिणामाप्नोति । दक्षिणा | 

५ 

दक्षिणयेति विभक्तिव्यत्ययः । अ्रद्धामाप्नोति । श्रदिति सत्य- 
नाम पठितम् । तदस्यां धीयते आस्तिक्येन एवमेतदिति सा 

क, (०, प, 

द्धा पुण्यकृतां मनोषिेषः । श्रद्धया सत्यमाप्यते । सत्यं 

ज्ञानमनन्त ब्रह्म । चरयाखक्षण वा ॥ ३०॥ 

इतोच्छिषटमक्चश्चत्सभरिमध्चेदेचं ऊदोतीति वतेन दीक्षामाभो- 
ति दीक्षया दक्षिणामा्ोति दक्षिणा विभक्तिलोपः दक्चिणया श्न- 
खामा्चोति श्रदिति ( निघ ३, १० २) सत्यनाम रत् सत्ये घीयते 
यस्यां सा श्रद्धा आस्तिक्यकुद्धिः पुण्यवतां मनोिदशेषः श्रद्धया 
मत्यं क्षानमनन्तं जद्याप्यत प्राप्यते श्रद्धां चिना क्षानाभाचात ॥३०॥ 



६.९७ पन्जभाष्य-वेदन्तैपखहिता शुद्खयज्ञःसहिता । 

एतार्व॑दूपं यज्ञस्य यदृदेवेन्रह्म॑णा कृतम् । तदेत. 
त्सवेभाल्रोति यज्ञे सोच्रायणी सुते ॥ ३१। 

एतावत् । यत्पारमाण स्प सपयङ्स्य । यदव्श्च ब्रह्मणा 

च प्रजापतिना कृतम् इम् । दशेनकरणयोः को विशेष इति 
चत्र । स्वप्नप्रातिङ्दुन्यायन दशनम् करण उुद्धपूवकय् । तद- 

तत्सबेपाप्नोति यज्ञे सौत्रामण्याख्ये । सोत्रामणी । पूवेसवणदीषं 
आदेशरछान्दसः । सुते । सुरासोमेऽभिषुते ॥ ३१ ॥ 

यन्ञस्य सोमयन्नस्य एतावत् एतत्परिमाणं रूपम् देवेद्रदह्वणः 

ग्रजापतिना च यद्पं कृतं दष्टम । दद्यैनकरणयोः को मेदः सुघ- 
ध्तिब्ुद्धन्यायो दशनं बुद्धिषु तु कर्णम् । सौत्रामणी सक्चम्येक- 
वचनस्य पूचैखवणेदीधैः सौत्रामणी सौत्रामण्यां यज्ञे सुते खरासो 
तरेऽभिषुते सति तदेतत् सोभ्रयायरूपं सवेमाप्रोति ॥ २९ ॥ 

सुरावन्तं वर्हिषद सुवीरं यज्ञ हिन्वन्ति म- 
दिषा नमोभिः । दधानाः सोभ ष्दिवि देवतासु मदेमे- 
न्द्रं यजमानाः स्कोः ॥ ३२ ॥ 

पयोग्रहाज्जुहोति 1 इशवन्तम् । पिष्डुबशिसरस्वतीदे 
वत्या । यत् सुरावन्तं बहिषदम् छरावान्वा एष वर्हिव्हो यः 
सौत्रामणी । सुवीरं कल्याणीम् । यज्ञ हिन्वन्ति वद्धेयन्ति 
प्रापयन्ति वा । मदिषा ऋचिनः । नमोभिः नमस्कारैः अन्ने 
वा । दधानाः धारयन्तः । सोमन्दिषि देवतासु । तत्र मदेमं ब- 
यग इनदरं यजमानाः स्वकः शोभनाचेनाः करयाणमना वा५३२॥ 

का० { १९. ३, ८) खुरावन्तमिति ज्दोति । अध्वयुंखीनपि 
पयोग्रहान् खहेव जुहोतीत्यर्थः ॥ प्वं सोच्ामण्याः सोमसम्पचि- 
भपय भङ्कतवमनुखन्यत । तश्खष्टमा (रवर स्वतानदुदवत्याः 1 

भिषा महान्तः ऋत्विजो यञ्च खोजामणीसल्लं हिन्दन्ति वधेय- 

` न्ति प्रापयन्ति वा! किम्भूतं यल्चय ुरावन्तं घुर विधते यत्रख 
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ुरावान् तम् सखुरावान्वा एष वर्हिषद्यन्ञो यत्सोज्ामणीति ( १२१ 
<, १,२) श्चुतः खवीरं कोमना कीरा यञ द्ोभनत्विजम् । कीडट- 
छा महिषाः नमोभिर्नेनैमस्करिर्वां सह दिवि स्वगे वर्तमाना 
देवतासु सममं दधानाः धारयन्तः । तत्र यज्ञे इन्द्रं यजमानाः यज- 
न्तः सन्तो वयं मदेम हष्येम । किम्भूता वयं स्वकोः शोभनोऽरको 
ऽचनं मन्ञावा येषां ते स्वकः यद्धा शोभनोऽकोऽन्न येषां ते स्व- 
कों इत्यकां वे देवानामन्नमन्नं यज्ञो यक्ञेनैदेनमन्नायेन समथयन्तीति 
( १२,.८ १, २) श्रुतेः । अको देवो अवति यदेनमचैन्ति अको 
मरन््ो भवति यद्नेनाचेन्ति अकेमन्नं मवत्यचैन्ति भूतान्यक् इक्षो 
मवति संब्रतः कटुकिम्नेति यास्कः ( निर० ५, 9 ) भहिषशब्दो 
यद्यपि महन्नामसु पठितस्तथाप्यच ऋच्विग्वाचकः भहिषा तमो- 
सिरित्युत्विजो वै मारिषा इति ( १२, ८, १, २) श्युतेः ॥ ३२ 

सस्त रथः सम्श्त अदधाष् 4 ददम 

रथा सुतस्य । तेनं जिन्व यज॑मानं मदेन सरं 
हिवनाकिन्द्रमभरिम् ॥ ३६॥ 

सुराग्रहाञ्जुहोति । यस्ते रसः उक्ता देवता छन्द 
स्तनया । हे सुरे यस्तव रसः सम्भरतः एकीङतः ओषधीषु वृते- 
मानः । सापस्य च य इुष्पः यदू बलद । सुरया सह् अबद 

तस्य । तेनोभयेन रसेन वरेन च जिन्वन् प्रीणीहि यनमा- 
नम् । मदेन सुरोत्थेन सरस्वतीं च । अशिनां च इन्द्र च अ. 
भश्च ॥ ३३ ॥ 

का० ( १९ २ ९.) पारादैः सोरान्न सुणष्ययभ्राहुतिमानद् इति 
श्ुतेर्थ॑स्त इति । प्रातिमस्थाता पारारोदखलेः शयुराग्रहान् दक्षिणे- 
श्रो यजति सृण्मयपात्रमाहुतिं न व्यापरोतीत्यथैः ॥ हे सुरे ! ओ- 
षधीषु वर्तमानो यस्ते तव रसः खम्ध्रत एकीकृतः अपाञ्वा 
एष ओषधीनाञ्च रसो यत् सुरेति ( १२, <, ₹, ४) श्रुतेः । सुरथा 
सहं सुतस्य सोमस्य च यः श्युष्मः यद्वरम् । मदयतीति मदस्तेनं 
मदेन मदजनकेन तेन खुरारसखेन सोमश्युष्मेण च यजमानं सरस्वती 
मदिवनौ इन्द्रम च भिन्व प्रीणीहि ५ ३२। 
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 चश्चिवना नघुविरामुरादधि सरस्यत्यष्ुनाषदेष््र- 
यायं । इमं त शुक्रं मधुभन्तमिन्दु ५ सोर राजान- 
पिह म॑द््याःमे ॥ २४॥ । 

पयोम्रहान् भक्षयन्ति द्रायां प्रिष्टुऽभ्याभत्वम्यजमानाः॥ 

यमरिविना । नञ्ुचरसुर इन्द्रस्य इन्द्रियं वायमापेवत् तस्य शि- 
रसि छिन खोहितपिधः । सोमात्तिष्ठत् तदुत्पूय पिवन्तः तद्- 
भिवादिनी एषा ऋकू । यत् अर्विना अश्विनो । नयुचरापुराद् 
अघुरपुत्रात् अधिसकाश्चादाहूत्य । सरस्वती च अघुनाह् अभ्यबु- 

 णोत् । इन्दियाय वीयौय इन्दरभेषञ्याय वा| इमं तं शुक्रम् 
शुकम् अ्ंख्ष्टखोहितग् मधुमन्तं रसवन्तम् । इन्दुम् । इदि 

 परमेश्वयं परमेहवरम् । सामं राजानम् इह भक्षयाम ॥ २४ ॥ 
का० ( १९, ३, १०--१३ ) अध्वयः प्रतिभ्रस्थाताभ्चीद्यमश्वने 

त्या्िवनं मक्चयन्ति दिष्धवदपतं दोतृबह्यमचावरूणाः सारस्वतः 

मा रिवनवदेन्द्रं यजमानः | जय आचुत्याददिवनं पयोग्रहं क्रमेण दधिद्धि- 
मश्चयन्ति सक्ृन्यन्ञः होचादयः सारस्वतं पयोग्रहमदन्ति यजमान 
पन्द्रं पयोग्रहसद्ीतिसूत्ार्थः ॥ नपुचिनेन्द्रस्य वीयं पीतम् तस्मिन् 
हते रुधिरमिश्रं सोमो जातस्तं देवा पपुस्तद्भिवादिन्येषा ऋञ् । 
असुरस्यापत्यमासुरस्तस्मादसखुरपुत्रान्नम्ुचेरथि सकाशाद् ये सोम- 
माहरताभिति शेषः । आर्विनो दयेन नमुचरध्याहरतामिति (१२, 
< १, ३) श्रुतेः 1 खरस्वती चये सोममादेवभ्यामानातमसनोतव 
अभ्यघुणोत् किमर्थोमिन्द्रियाय इन्द्रस्य कीय्याय भेषज्याय वा । त. 
मरव्याहृतं सरस्वतीसतमिमं राजानमिह यक्नेऽह् भक्षयामि । की- 
डश साम शुक्र दुद्धं रोहिताखद्धुष्टमत पव मधुमन्तं रसवन्तमि- 
न्दुमिदि परमेश्वय्ये परनेश्वर्य्यपदम् ॥ २३७ ॥ 

यदत शिपि रसिनः सतस्य यदिन्द्रो अपिंवच्छ- 
चीभिः । अदं तदंस् मन॑सा. शिवेन सोमप राजान- 
भिह् भक्षयामि ॥ ३५ ॥ 
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यद्र । यत् अत्र अस्यां सुरायाम् रपं चिप्र खरम् रसि- 
नः रसवतः सुतस्य अभिषुतस्य सोमस्य | यच्च इन्द्रः अपिष- 

(9 = ~ ¢>\. ^ ¢ € ५ 
त्पातव्रान् इन्द्रदवरया हद सामः | श्चामः कमामः | अह तत् 

यत्तदिति सुविज्ञाते नदुसकलिङ्गता । अस्य मनसा रिवेन सोम 
राजानमिति षष्ठ्या प्रिपरिणामः । सोमस्य राज्ञः इह भक्ष ` 
यामि ॥ ३५ ॥ 
 का०( १९, ३ १४ ) यद्र्रति सौरान् मक्षयन्ति यथामक्षितं 

प्राचीनावीतिनो दक्षिणतः | अष्वश्रद्य आदिवनं होत्रादयः सारस्व 
त यजमान रेन्द्रं खुराम्रहं यद्तेति मन्तरेण विहारद्क्षिणि स्थिताः 
प्राचीनावीतिनो सक्चयस्ति आघ्ाणमन्येन मूल्येन भक्षणमित्यथेः॥ 
रसो ऽस्त्यस्मिन्निति रसी तस्य रसिनो रसवतः सुतस्याभिघुतस्य 
सोमस्य यत् सामान्ये नपुखकत्वम् यो भागः अत्र सुरायां रिं लिः 
स सोमसम्बान्धि यत् छत्वा इन्द्रः अपिबत् । सोमं राजानमिति द्वि 
तीये षष्ठचर्थे अस्य विशेषणत्वात् अस्य सोमस्य राज्ञः तत् तं सखु 
रानिगैतं सोमं शिवेन शुद्धेन मनसा इद यक्ञेऽदहं भक्षयामि खुय- 
सकाशाच्ुद्धं कृत्वा मश्चयामि । तथा च श्रुतिः ( १२, < ९, ५) 
सहं तदस्य मनसा रिचनेत्यरिव इववा पष भक्षो यत्रा ब्राह्म 

५ (० क = । णस्य श्िचमेवनमेतत् कृत्वाधत्त इति ॥ ३५ ॥ 

रितन्य॑ः स्वधायिम्य॑ः स्वधा नम॑ः | पितायदेभ्यः 
स्वधायिभ्यः स्वधा नर्मः | प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः 
स्वधानमः । अश्चन् पितरः । अमीस्दन्त पितरं; | 
अतीतृपन्त पितर; | पितरः छुन्ध॑ध्वम् ॥ ३६ ॥ 

अङ्गारेषु बरिष्परषिषु घरां जुहोति । पिदेभ्यः पेनाणि 
यचृष्यस्यां कण्डिकायाम् । पितृभ्यः स्वधायिभ्यः सधां प्रति- ` 
गमनशीखाः स्वधायिनः । सुप्यजातों गिनिस्ताच्छीस्ये । स्वधा 
नमः अन्नपस्तु । बहुवचनं पिवव्याद्ययेक्षम् पूजार्थवा । पि- 
तामहेभ्यः । उक्तोद्कम् । भक्षाटनेनोपस्सिश्चति अक्षन् अ- 
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तचन्तः भधितवन्तः पितरः । अमीमदन्त मादिताः पितरः 
अतीतृपन्त तपिंताः पितरः । जपति । पितरः पितरः शुन्धध्वम् 
पाणिप्रक्षारनं कुरुध्वम् ॥ ३६ ॥ 

का० ( १९. ३, १७ ) अङ्गारेषु वा बहिष्परिधे दक्षिणतो जहो- 
 त्याददिवनमुत्तरे मध्यमे सारस्वतमेन्द्रं दक्षिणे पितृभ्य इति प्रतिमन्त्रं 
सुराग्रहाणां भक्षणम् घ्राणम् अन्येन मुल्येन भूपारपानमिति पक्चज- 
यमुक्तम् चतुथमाह यद्भवा हवनीयस्वाज्ञारषु परिधेचीहिदंक्चिणदिक्- 
स्थेषु होमशेषान् -खुयग्रहान् पपेतृभ्य इति प्रतिमन्ं जुदोति तदेवा- 
ह उच्तरेऽङ्गारे आस्विनम् मध्यमे सारस्वतम् दक्षिणे णेन्द्र सुरा 
भ्रहं जहोतीति सूज्राथंः ॥ अपसव्येन कमे । सप्त यजूंषि पित्देष- 
त्थानिं । पितृभ्यः स्वधासज्ञक नमो.ऽन्नमस्तु स्वधा वे पितणाम- 
श्नमिति श्चुतेः। यद्वा पिवभ्यः स्वधान्नमस्तु तेभ्यो नमो नेकस्कार- 
स्तु कीटशेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधामन प्रति यन्ति गच्छन्तीत्ये- 
वराकाः स्वधायिनस्तेभ्यः । इण गताविति धातोः सुप्यजातौ णि- 
निस्ताच्छीद्य इति ( पा० ३, २, ७८ ) णिनिप्रत्ययः पितृभ्य इतिं 
वहुवचनं पिव्व्या्यपेश्चं पूजाथे वा) एवं पितामहेभ्यः प्रपितामहे. 
भ्य इति मन्बौ व्याख्येयौ ॥ का ० ( १९. ३, १८ ) अक्षन् पितर 
इति प्रक्षाखनेनोपसिश्चति । सोरप्रहदहाभपाजक्षाटनजखेन यथास्व 
मङ्ञायन् सिञ्चति प्रतिमन्बम् ॥ पितरः अक्षन् भक्षितवन्तः घस् द 
अदे छुङि रूपम् । पितरोऽमीमदन्त मद वृतौ तृप्ाः ॥ अतीचपन्तं 
तर्पिता अस्माभिः पितरः यद्धास्मानतीवपन्त तपंयन्ति तप्ताः सन्तो 
ऽमी्टदानेन ॥ का० ( १९, २, २९ ) पितरः शुन्धध्वमिति जपति ॥ 
हे पितरः ¡ शुन्धध्वं शुद्धाः पाणिप्रक्षारनेन शुद्धा यूयं भवत ॥३६॥ 

पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तुं मा पिताभ- 
हाः । पुनन्त्ं पितामहाः पविच्रेण शतायुषा ॥ पुनन्तु 
मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः । पचिच्रेण उतायुं 
खा विदवसाशव्येदरनवे ॥ २३७ ॥ 

` नवच वाचयति पावमानम् । पुनन्तु मा । द्रे पित्याव- 
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युष्टुभौ पुनन्तु भां पितरः सोम्यासः सोमसस्पादिनः । पुनन्तु 
मां पितापहाः पुनन्तु भरपितामहाः । पावनं च पापापनोदः शु 
द्धिः फग्रहणयाग्यता । केन पुनन्तु । पवित्रेण । कथभूतेन 
दातायुषा । येन पूतः कतायुभेवति तत्पिं तत्साधनत्वा- 
च्छतायुरेव । पुनन्तु मां पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः पवित्रेण 
शतायुषा । आदरार्थाऽभ्यासः षिशेषार्थो वा । तथा मां पितपि- 
तामहाः भरपितामहाः पुनन्तु यथा विश्वं सवेमायुः अहं व्यश्चवै- 
च्यहतुयां प्राप्तुयाम् ॥ ३७ ॥ 

का०( १९) ३, २० ) कुम्भामासज्य कुञ्मवच्छतवितृण्णां 
वारपविजहिरण्यानन्वधोय नवरचै वाचयति पुनन्तु मेति । दक्चिणा- 
हवनीयपाद्वेयोः स्तम्मद्वयोपरि दश्षिणाभ्रे वंद्ं निधाय तत्स्थे शि 
क्ये राताच्छद्वां म्भीं निधाय कुस्भीतरे बवाखादीनि निधायवत 
श्र सखुरशेषं सिक्ताश्चेरुपरि स्रवन्त्यां सुरायां नवै यजमानं बाच- 
येत् वारो गोऽद्ववाकङृतं सुरागलखनम् पविन्रमजाविलोमकृतं 
पयोगर्नम् हिरण्य रातमानापरेतम् भ्रस्युचं वाचनमिति साथः ॥ 
ढे पिवरदेवव्येऽखुष्डुमौ । पितसे मा मां पुनन्तु शोधयन्तु केन पवि- 
भेण गोऽदववाङङूतेन कटिश्येन पवित्रेण शतायुषा शतं शतवषेभि- 
तमायुर्यस्मात्तच्छतायुस्तेन येन पूतः छवायुभैवतीत्यथैः । पिताम- 
हश्च मां पुनन्तु प्रपितामहाश्च मां पुनन्तु कीटः पिच्रादयः सो- 
म्याखः सोम्याः सोमं सम्पादयन्ति सभ्याः ॥ अवदय पुनवै- 
चनम् पितामहाः प्रपितामहाश्च मां पुनन्तु शतायुषा पविन्ञेण । 
पवं पिजादिभिः पूतोऽहं विद्वं खर्वेमायु; व्यदनवे व्यश्नवै प्राप्तु 
याम् अशर् व्याप्तौ रोट् ॥ ३७ ॥ । 

अग्न आयूंषि पवस आसुवोजमिषं च नः। 
यारे बाधस्व दुच्छुनाम् ॥ ३८ ॥ 

अग्न आयूंषि । आप्नेयी गायत्री हे अग्ने यतस्त्वम् आूषि 
पवसे आयुःपापकाभि कमाण चेष्टयसे स्वभावत एव अतस्त्वां 

५. [क [१ 
भाथये ¦ आसुव अभ्यनुजानीहि । उजं दधि उपसेचनम् इषश्च 
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व्रीच्यादि नः अस्माकम् । एतद्धि जीवनहैत्वित्यभिप्रायः । #ि- 
श्च । आर् दर् एवव्वास्यत सन्त बाधस्व तस्तवरूपा्यः इच्ट 

नाम् दुष्टं खानम् शुना चात्र दुजेनमश्तयो रक्ष्यन्ते । तेः रहि 
तो हि पुरूषः परमायुः भरा्माति ॥ ३८ ॥ 

प्रजापतिदृछ्ाच्चिदेवत्यां गायत्री । हे अभ्रे ! त्वमरायुंषि पवसे 
स्वत पवाथुः प्रापकानि कमणि पाचयसे चेष्टयस अन्तभूतण्यन्तः । 
अत एव नोऽस्मदथमिषं बह्यादिधान्यसरूजं दध्यादि च आसुव क्ञा- 
पय देष्टात्यथः जीवनहेतुत्वात् । किञ्च आरे दूरेऽपि स्थितानां दु- 
च्छ्ुनाम् दुष्टाश्च ते इवानश्च दुच्छानः तेषाम् कमणि षष्टी दुष्टान् 
श्युनः सारमेयप्रायानू दुजेनान् बाधस्व नारायाक्षि इजंने जीच- 
वनाद्चक्तेः ॥ ३८ ॥ 

पनन्त मा देवजनाः पनन्त मन॑सा वियः । चनन्त 
विर्वा भृतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥३९॥ 

पुनन्तु मा । शिङ्गोक्तदृवतादुष्टुप् पुनन्तु षा देवजनाः दै. 
वानुगाभिनः । पुनन्तु मनसा संयुक्ताः) धियःबुद्धयःक्माणि 
वा पुनन्तु विर्यानि भूतानि त्वमपि है जातवेदः पुनीहि 
माम् ॥ ३९ ॥ 

अयुष्टुप् देवजनधीवि्वभूतजातवेद्ोदेवत्या । देवानां जनः देव- 
जनाः देचानुगामिनो जना मां पुनन्तु मनसा सह धियः बुद्धयः 
कमणि वा मां पुनन्तु विद्वा विद्वानि सवणे भूतानि मां पुन- 
न्तु हे जातवेद्ः ¡ त्वमपि मां पुनीहि ॥ ३९ ॥ 

पविच्रण पुनीदहिमा गृक्रेणं देव दीर्यत् । अग्ने 
खा ऋत् ॥ रनु ४० ॥ | 

परित्रेण । अश्रेयी गायत्री पवित्रेण पुनीहि माम् । शयुकरे- 
ण शोचिष्मता शुकेन अशवखेन । हे देव दीघर् दीप्यमानः । 
हे अप्ने क्रसा कमांगि च क्रियया च क्रतून् तान् तान् च क्र- 
तृन् अनु ॥ ४०॥ 
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अग्निदेवत्या गायत्री । हे अग्ने । हे देव ! श्युकरेण श्युङधेन श्यद्धेन 
पविच्रेण मा मां पुनीहि । किम्भृतस्त्वम् दीयत् अतिदीव्यतीति दी- 
द्यत् दीप्यमानः दिवेयैङ्लुगन्तं रूपम् । किञ्च हे अभ्ने ! कतूनयु अ- 
स्माकं यज्ञानजुलक्ष्य ऋत्वा क्रतुना कर्मणा त्वं पुनीहि यक्ेमांपु 
नीहि यद्वा यज्ञान् पुनीहि सम्यक््कारयत्यथः ॥ ४० ॥ 

यत् ते पवि्चमर्चिष्यग्ने वित॑दमन्तरा । ब्रह्य 
तेन॑ पुनातुमा॥ ४१॥ 

यत्ते । आप्रेयी ब्राह्मस्तृतीयः पादः मायत्री । यत्ते तव 
पवित्रभ् अचिषि हे अगे विततं परपारितम् । अन्तरा मध्येन 
बरह्म सत्यं ज्ञानमनन्तम् चरयीकक्षणपरं वा । तेन परकित्रेण अ- 
ग्यनु्ञतिन पुनतुमामम्॥ *१॥ 

` आश्चेयी गायनी तृतीयः पादो ब्रह्मदेवत्यः। हे अधच | ते तव 
अविषि ज्वालायामन्तसा मध्ये यत् ब्य चयीरूपं परब्रह्मरूपं वा प- 
चिं विततं विस्तरत प्रसारितं तेन पावि्रेण मा मां मवान् पुनातु४९॥ 

पव॑मानः सो अद्य न॑ः पविन्रेण विचषणिः। यः 
पोतास पुनातु मा॥ ४२॥ 

पवमानः । सापदेवस्या गात्री वृत्तीयः पाहो वायव्यः । 
सः पवमानः सोमः । अद अस्सिन् यवि नः अस्मान् पवित्रेण 
विचषेणिः । दरष् छताछृतपवेक्षकः पुनातु । यश्च खमावतः 
पोता स पुनातु गां वायुः ॥ ४२॥ 

सोमदेवत्या गायत्री तृतीयः पादो वायुदेवत्यः। स पवमानः 
पवतेऽसौ पवमानः श्षोधकः सोमः अद्यास्मिन् दिने पवित्रेण नो- 
ऽस्मान् पुनातु कीदशः सोमः विचधघोणिः विविधं चष्टे विचषेणिः द- 
छा रृताङतज्ः । यद्धा चिश्चिष्टाः चषेणयो मयुष्याः ऋत्विजो यस्य 
सः । किञ्च यः पाता पुनाति पवते वा पोता वायुः समा मां 
पुनातु ॥ ४२॥ 

क, ष १ 

उभान्यां देव सपितः पषिचेण सवेनच मां पु 
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नीहि विदवतंः ॥ ४३२ ॥ 
उभाभ्याम् । सावित्री गायत्री | हे देव सवितः उभा- 

भ्याम् पवित्रेण च । सवेनाभ्यनुज्ञया च । मां पुनीहि विश्वतः 
सवतः | ३ ॥ 

सवित्देत्या गायत्री । हे देव ! सवितः ¡ उभाभ्यां त्वा विद्व. 
तः सवतो मां पुनीहि उभाभ्यां काभ्याम् पवित्रेण अजाविरेम- 
निर्थितन सवेनाभ्यदुज्ञया च त्वदाज्ञया यज्ञसिद्धिरित्यथः ॥ ४३ ॥ 

सैरवदेवी पनती देव्यागादयस्याभिमा बहयस्तन्को 
वीतप्रंाः । तवा भर्न्त; सधमादेषु वय स्याम पत- 
यो रथीणाम्र् ॥ ४४॥ 

वैवदेवी । चिष्टुप् अनिङ्गाताभिषेया भरवटिदिकेव तत्र का- 
खिदहेवतामङ्गीङ्कत्य व्याचक्ष्पहे । शतातण्णा कुम्भी दक्षिणस्या 
मरेरुपरिष्टास्षरति । सा चाभिषेया सौत्रामणी वा वाग्वा उखा 
वेत्यादि । विभ्यो देवेभ्यः आगता हिता वा वेशवदेवी घुरा- 
ङुस्भो । पुनती पावनं कुर्वाणा अगात् आगता । यस्याम् इमाः 
ह्यः धाराः तन्वः पुरः वीतपृष्ठाः कामितश्षरीराः । काम्यन्ते 
हि सुराधाः । तया मदन्तः तया सह मोदमानाः । सधमादेषु 
सथमादस्थयोःश्छन्दसीति सहस्य सादेशः । सह मदनेषु षयं 
स्याम पतयः रयीणां धनानाम् ॥ २४ ॥ 

विभ्वदेवदेवत्या चिष्टुप् । इयं प्रवक्हिका । अक्ञाताभिधेया । त- 
तः काञ्चिदेवतायुदिश्य व्याख्यास्यामः दक्षिणाग्नेरुपरि शतातृण्णा 
कुम्भी क्षरति ताम् सौत्रामणी चा वाचं वा उखां वा । देवी द्योतमा- 
ना खुराकुम्मी आगता कीदशी वैश्वदेवी विद्रवेभ्यः सर्वभ्धो देवेश्यो 
दिता वेद्वदेवी चिभ्वेभ्यो देवेभ्य आगता वा पुनती पावनं कुवैती । 
यस्यां कुम्भ्यामिमाः प्रत्यक्षतो ददयमानाः बहो बहुसंख्याकाः त~ 
न्वः शरीरप्राया धाराः वत्तेन्ते । कीदश्यस्तन्वः वीतपृष्ठाः वीातभि- 
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ठ पष्ठ स्वरूपं यासां ताः कामितकशसखसः खुरैः कास्यन्ते । तया क- 
म्भ्या सधमादेषु यज्ञस्थानिषु मदन्तो मोद्मानाः सन्तो वयं रयीणां 
अनाना पतयः स्याम अवम सह मदिन्त देका यघु त सथमदाः सः 

धमाद स्थयोर्च्छन्दसीति (पा० ६, ३, ९.६) सहस्य सधादेशाः ॥४४॥ 

ये संसानाः समनसः पितरो यथराल्ये। तेषं 
लोकः स्वधा नमा यज्ञो देवेषु कस्यताम् ॥ ८५॥ 

दक्षिणा जुहोति ) ये समानाः अवुष्टुषपे्री । ये सः 
मानाः जास्याददेभिः समनसः समानमनस्काः पितरः यमर- 
छ्ये छोकेत्यस्य हि स्वे खोके राज्यम् तेषां पित्णां खाक; आ 
यतनम् स्वधाश्ब्दोपलक्षितमन्नमस्तु यद्रा तेषां पितृणां खाक 
आयतनं स्वधाकारोपरुक्षितमनमस्तु । नमस्कारोपरक्षिता 
स्तुतिभेवतु । यज्गस्तु देवेषु कल्पतां खमथो भवतु ॥ ४५॥ 

का० ( १९, ३, २३ ) ये समाना इति धजमानो जदोति । सकू- 
दुगहीतमास्यं दक्षिणेऽग्नौ पाचीनावीती दद्षिणामुखो यजमानो 
जहा जहोतीव्य्थः॥ दे अवुष्टु भौ । आद्या पितृदेवत्या । यमराज्ये 
यमस्य राज्यं यास्मन् तत्र यमलोके थे पितसे षत्तैन्ते धमराजः 

पितृपतिरिति ( अमर० १, ९, ५८ ) अभिधानात् । कीडरा; पित- 
रः समानाः जाःतिरूपादिभिस्वुस्याः समनसः समानं मनो येषां 
ते तुस्यमनस्काः समानस्य छन्दखीति समानस्य सादेः । तेषां 
पतिणां लोकः; विमक्तिव्यत्ययः रोके स्वधा; नमः स्वधाछन्दाप- 
छक्षितं नमोऽन्नमस्तु यद्वान्नं नमस्कास्थास्तु । यक्षस्तु देवेषु कल्प- 
तां देवास्तपेयितुं खमथो सवक्िस्यथैः ॥ ४५॥ 

ये साना; सम॑नसो जीवा जीवेषु मामका; ।. 
तेषां ओमि कर्पतास्नस्मिव् लेके शातं सम॑; ॥४६॥ 

उत्तरेऽ्रावाञ्याहुति जुहोति । ये समानाः अरुष्टुप् यन- 

मानाः । ये समानाः सपनसः जीवाः जीवनवन्तः । जीवेषु 
` जीवनवल्छु मध्ये मामकाः मदीयाः । तेषां संबन्धिनी श्रीः मयि 
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करपतां क्लृ्षा भवतु । तान् परित्यज्य मामाश्रयित्ययेः । 
पापात्मानो हि गोत्रिणो भवम्ति । डज कियन्तश्च कारुमित्यत 
आह । अस्मिन् छोके शतं समाः । समाश्चब्दः संवत्सरव- 
चनः ॥ ४६ | 

का9 ( १९, २, २४ ) उत्तरे यज्ञोपवीत्युत्तरया । उत्तरे उत्तरवे- 
द्याहवनीये कतसभ्यो यजमान उत्तसयाभेमया ऋचाञ्यं जुदोतीस्य- 
थः ॥ यजमानाश्ीः श्रीदेवत्या । जीवन्तीति जीवास्तेषु जीवेषु प्रा 
णिचु मध्ये ये समानाः समनसः समनस्काः मामका मदीया जीवाः 
प्राणिनः । सपिण्डाः येमे ते मामकाः तवकममकाविकवचन इति .. 
अस्मदो ममकादेद्यः। अस्मिम् रोके भुखोके रतं समाः शातवष- 

पयथेन्तं तेषां मामकानां जीवानां श्रीमयि कद्पतां तांस्त्यक्वा म. 
यि कटा अवटु मामाश्चयतामित्यथेः गोत्रिणो हि पापात्मानः स- 
हजाः शरा्रवोऽत एवं भाथ्यते ॥ ४६ ॥ 

दे सृती अश्चणवं पितृणां देवानायुत सत्यी- 

नाम् । ताभ्याधिदं विच्वमजत्समति यदन्तरा पित्तरं 
मातरं च ॥ ४७ ॥ 

पयःसमन्वारब्धे जुहोति । दे ती त्रिष्टुप् । पन्थानो 
व्रघीति | ये एते शुष्मे छती यावेतौ देवयानपितृयानो ष 
न्थानो । अहमदुणवं पितणां श्रुतिवाक्यभ्यः। स एव देवयानो 
षा पितृयानो वा पन्था इति । देवानां देवयानमाभिनाम् उत 
अपिच सत्यानां मरणधमिणां पितृयानगामिनामर् । ताभ्या- 
पिद व्रिश्वमेजत्सषेति । तदः स्थाने यदो इत्तिः । याभ्यां 
पथिभ्याम् इदं सवम् एजत् क्रियावत् समेति सगच्छते थव् 
अन्तरा पितरं मातरश्च । दयौः पिता परथिवी माता सुहुतं ता- 
भ्यां छतिभ्यामस्तु ॥ ४७ ॥ | 
: क!०.( १९५ ३, २५ ) अन्वारज्वेु.पयेो जदोति दे खती इति। 
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ऋत्विग्यजमानेषु ऊतान्वारम्मेषु अध्वयुः पयो जुह्योतीत्यथेः। देव 
यनिपतयानमागदवत्या जष्टुष् । अत्यान अस्णचाज्णा धणना 

ढेखतीद्धो मार्गौ अहमद्णवं श्रुतवानस्मि श्ुतितः स पषदेव 
याना वा पपतृयानां बा प्न्था इत श्चुतः क दढ सता अत अहि 

द्वन माम पकः उतापच पपलृणाम् दवमागः पतमागश्चात । 

पितरं मातरम् यौः पिता पृथिवी माता) असो कवै पितेयं मातेति 
( १२, <, ९ २९ ) श्चुतेः । पितरं मातरश्च अन्तरा भरोकच्युरोकः- 
योमेध्ये तत् पजत् कस्पमानं क्रियावत् विदवं सवेमिदं ताभ्यां ख- 
तिभ्यां देवथानप्तियानाभ्यां समेति सङ्गच्छते ताभ्यां सृतिभ्यां 
खुडतमस्तु ॥ ४७ ॥ 

इदं छविः; प्रजननं मे अस्तु द्द्॑वीर सवेंगण 
स्वस्तये | गात्मसनिं प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यं- 
भधसनि । यभ्िः परजां व॑हुखां में करोत्वन्नं पथो रेते 
अस्मास धत्त ॥ ४८ ॥ 

शेषं यजमानो क्षयति । इदं हविः त्र्यवसाना अष्टये 
लमानाश्चीः । इदं पयोरक्षणं हविः प्रजननम् उत्पादकम् । मे 
मम अस्तु दशवीरम् । प्राणा वै दश्वीराः सर्वगणम् । अङ्गा 
वै स्वे गणाः स्वस्तये अविनाशाय | पुनरपि हविषिंशेभ्यते | 
आस्पसनि आत्मनं यद्धविः सनोति संभजते तदास्मसनि । 
एवं प्रजासनि पञ्चसनि खोकसने अभयसनि । अभयपपुन- 
राष्टत्तिः । अभ्रिः परजां बहुखाम् अतिषटदां मम करोतु । यृयच 
हे ऋत्विजः । अन्नं च पयश्च रेत । अस्मासु धत्त ॥ ४८ ॥ 

का० ( १९, २, २६ ) शेष यजमानो मक्षयतीद्% हविरिति । 
उखास्थितं शेष पयो यजमानो मक्षयतीत्यथः ॥ यजमानाक्षीद्व- 
स्या व्यवसाना अष्टिः एकोः व्युहः 1 इदं पयोरूपं हविमे मम स्वस्त 
ये आषिनाशायास्तु । कीदशं हविः प्रजननं भरजनयतीति प्रजननं 
प्रजोत्पादकम् । दशछकीरं दश्च वीरः प्राणा यत्र तत् पीते दशानां मा 



१००६ भन््रभाष्य-षेदंदीपस्दि ताश्चु्कयजचःसंहिता । 

णापानव्यानोदानसमाननागक्र्मङूकर्देवदत्तधनस्यसंज्ञाय पराणानां 
स्वास्थ्यं मवतीत्यथः प्राणावे दश वीराः प्राणानवात्मन्धत्त इति 
(१२, ८, १, २२ श्रुतेः ! वथा सर्वगणं स्व गणा अङ्गानि यर्मिस्तत् 
यञ पीतेऽङ्ानि स्वस्थानि स्यु्त्य्थः । अङ्गानि वै सव गणा अ- 
ङ्ान्येवात्मन्धन्त इति (१२, <, ९, २२ ) श्रुतेः । आत्मसनि आत्मानं 

सनोति सनति ददाति सम्भजते वा षणु दाने तुदादिः षण सस्मक्तौ 

भ्वादिः । एवमग्रेऽपि । प्रजासनि पश्युसनि आत्मानमेव सनोति प- 
शून सनीतीत्यादिश्चुतेः ( १२ <, १, २२) । खोकसाने खोकमहि- 
कं सनोति देहिकं सुखं ददातत्यिथैः। लोकाय वे यजते तमेव ज- 
यतीति ( २२) श्रुतेः । अभयसनि अभयं स्वर्ग सनोति स्वगो दे 
छोकोऽमयर स्वम पव छोकेऽन्ततः प्रतितिष्ठतीति (२२) श्चुतेः। 

पव हविः प्राथ्यीग्नि प्राथेयते अग्निमे मम प्रजां बहुलां प्रद्धां क- 
रोतु । एवमग्निमुक्का ऋत्विज आह हे ऋत्विजः | अस्मासु अन्न 
बीद्यादि पयो दुग्ध रेतो वीय्यैवत्तां युय धत्त स्थापयत । तद्य एवे- 
नमेते याजयन्ति तानेतद्हितन्मयि सतं धत्तेति ( २२ ) श्चुतः ॥४८ ॥ 

उदीरतामवर उत्परास उन्धध्यलाः पितर; सोम्या- 
सं; । असुं घ द्युर॑वका ऋतक्ञास्तनेऽबन्तु पितरो ह 
वेषु | ४९ ॥ 

उद्ारताय् । वयादुररपत्यष्किष्ट्भः जमत्यकद्र । यज. 

मानवाचनम् । उदीरताम् श्र गतौ उद उपसगोरपरः । ऊर्ध्व 
कमताम् । उध्वं गच्छन्तु । अधरे येऽस्मिन् छोके ऽवस्थिताः पि- 
तैर; । उत्परास; । पर खव परासः येच परस्मिन् रोकेऽव- 
स्थितास्तेऽपि उदीरताम् तस्मादपि स्थानाद्वििष्तरं स्थानं ग 
च्छन्तु । उन्मध्यमाः । मध्ये भवा मध्यमाः | येऽपि मध्यमा- 
स्तेऽपि ततो विरिषतरं स्थानरुद्रच्छन्तु । पितरः सोम्यासः 
सोमद्म्पादिनः । असुं ये इयुः येऽपि असं प्राणम् इयुः सम- 
न्वी; बातास्मानः अरका अनमित्र; मध्यस्थसमास्थिताः । 



एकोनविंशोऽध्यायः । १९ । कण्डिका ५०} १००७ 

ऋतङ्नाः सत्यज्ञा वा यज्ञज्ञा वा स्वाध्यायनिष्ठा वा । तेऽपि त- 
तो विशिष्टतरं स्थानयुदच्छन्तु । एवं च स्वकीयेन कमणा अस्म 
¢ च $ भ 

दीयेन च ये उन्नतिं प्रष्ठा; । ते नः अस्पान् अवन्तु षपार्यन्तु 
पितरः हवेषु आहानेषु ॥ 2९ ॥ 

का० (१९, ३ २९) सोमवतां वर्हिषदामल्षिष्वाचानाश्चं 1 
उदीरतामिव्यादित्रयोद्शर्चो.ऽयुषाकः तञ्च उदीरताम् ( ४९ ) अङ्गि 
रसः ( ५० (ये नः ( ५९ ) इति ऋक्त्रयस्याधिष्वात्तानित्यन्त्याय- 
श्च { ६९) विनियोगः कल्पकतोक्तः त्वं सोमेति ( ५२ ) दृत्तं सोमव- 
ताम् वर्दिंषद इति (५५ ) तृचं वर्हिषदाम् आयन्तु न इति (५८ ) 
तृचमधिष्वात्तानाम् पुनन्तु मेति ( ३९ ) नवऽचवाचनान्तरं त्वं सोः 
मेत्यादि (५२ ) तन्वं कड्पयातीत्यन्तं नवचै प्रत्युचमध्वयैयजमा- 
नेत वाचयतीत्यथंः ॥ जयोदश्च शाङ्कदृष्टाः पितृदेवत्याः एकादश्ची 
अद्चिष्वात्ताः पितरः ( ५९. ) शये जगती अन्या दादश लिष्टुभः। 
अवरे अस्मिन् खोकेष्वस्थिताः पितरः उदीरताम् ऊर्व क्रमन्ताम् 
उध्वेकोकं गच्छन्तु इर कम्पने अदादिः छोट । परासः पराः पर- 
स्मिन् खोक स्थिताः पितर उदीरतां तस्मादपि स्थानात् परं स्था- 
ने गच्छन्तु । उन्मध्यमाः मध्ये भवा मध्यमाः मध्यमाः पितरः उ .. 
दीरताम् । कीड्याः पितरः सोम्यासः सोमं सम्पादयन्तिते सो- 
म्याः। येच असुं प्राणमीयुः बातात्मानो वातरूपं प्राप्तास्ते पित 
रो दवेषु आहानेचु नोऽर्मानवन्तु रश्चन्तु । कीटशाः अङ्काः नास्ति 
चकः श्चचुयेषां ते उद्सस्ीनाः तक्षा सत्यक्ञा यक्षज्ञा वा स्वाध्या 
यनिष्ाचा॥४९॥ 

। ङ्ध ॥. ९ अद्किरसो नः पितरो नव॑ग्वा अथत्राणो गवः 
सोम्यासः | तेद वय सुखतो यज्ञियानामपि अदे 
सौमनसे स्याम ॥ ५० ॥ 

अङ्गिरसो नः । अङ्गिरा ऋषिस्तस्यापत्यानि बहूनि अङ्गि- 
रसः नः अस्माकं पितरः नवग्वाः नवगतयः पुनः पुनरपुनस्क्या 
गच्छन्ति । नवनीया स्तोतव्या वा गतिर्येषां ते तथोक्ताः येच 
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अथर्वणः बहून्यपत्यानि । अथवा पुनः यवैतिशरतिकमा तस्- 
तिषेधः | ये च भृगवः भृगोबेहून्पपत्यानि । सोम्यासः सो 
मघंपारिनः । तेषां पितृणां वयं सुमत स्याम । यज्ञियानां यन्ग- 
सपादिनाम् । अपि च भद्रे मन्दनीये सौमनसे कट्याणमनसे 
स्यापर मर्वेप ॥ ५०॥ 

ये नोऽस्माकं पितरः तेषां सुमतौ शोभनवुद्धौ बयं स्याम भवेम 
अस्ते्खिंडः तेऽस्मासु सुमति कुवेन्त्विव्यथेः तेषां भद्रे कट्याणकारि 
णि सौमनसे श्ोभनमनस्त्वेऽपि वयं स्याम सुमनसो भावः सौमन- 
सम् सस्मासु कल्याणं मनः कुवेन्त्वित्यथेः । कशानां तेषां य- 
शियानां यज्ञे हितां यक्ियाः यक्सम्पादिनः ¡ कीदशाः पितरः 
आङ्गिरसः अङ्किरसो बहून्यपत्यानि अङ्धिरखः बहुत्वे तद्धितखेपः । 
नवा नूतना ग्वा गतिर्यषां ते नवा नवनीया स्तोतव्या श्वा येषा- 
मितिवा । सथवौणः अथवैणो भुनेबेहन्यपत्यानि । भगवः शु 
गोरपत्यानि । सोम्यासः सोममदेति य इति यः सोमसम्पादेनः॥५०॥ 

ये नः पू पितरः सोम्यासोऽनृषिरे सोमफीथं च- 
सिं्ठाः। तेधिंवेमः संरराणो इवीरष्युश्लन्तुश दधिः 
प्रतिकाम्मच | ५१॥ 

ये नः पूर्वे । ये नः अस्माकं पूवं पितरः सोम्यासः सोम- 
सपादिनः तेषां पितृणाम् अनु उरदिरे । वह प्रापणे | देवाननु- 
पापितवन्तः सोमपीथं सोमपानम् । वसिष्ठाः वसिष्ठस्य वहुष्य- 
पत्यानि । वसिष्ठः पुनवेस्तृतमः कृतास्पदो वक्षति । तेभिः तेवं 
पिष्टैः यमः संरराणः संभीयमाणः । हवींषि । कर्थभूतो यमः 
उशन् । वश्च कान्तौ । अस्य इतसंपरसारणस्येतदुपम् कापय- 
मानः । कथंभूतै्वपिष्ठैः उशद्धिः । कथमततु । भरतिकामम् यथा- 
काम भक्षयतु ॥ ५१॥ | 

 नोऽस्मकं ये पूरवे पितरः सोमपीथं सोमपानमनृदिर अज्ुवहन्ति 



पक्मनावश्छाऽध्यायः | १९. । कण्डक! । ५२। १७०९. 

' 

स्प देवान् परापितवन्तः । कीराः सोस्यासः सोमद्स्फादिनः) व 
सिष्ठाः वसिष्ठस्य गोजापत्यानि । यप्र: वेधिस्तैः पिद्ठभिः संरसणः 
व्रीयमाणः सन् भतिक्छायं हर्वीधि अचु यद्चयतु स दने शानच्प- 
व्ययः । कीटो यमः उशन् वष्टि कामयते इत्युलन् काद्रयमानः। कौ- 
दरौः तेः उशद्धिः उशन्ति ते उद्यन्त तैः कामयमानैः चश्च कान्तौ 
छातृघत्ययः ॥ ५१ ॥ 

त्व से प्रल्ि{कितो खलीषा रजिष्टमल- 
नेषि पन्थास् । तड प्रणीती पिल्सेन इन्द्रौ ठे 
रलम भजन्त धीराः ॥ ५२ ॥ 

स्वं सोम | हे सोम प्रचिकितः चिकित्वान् चेतनादान् 
प्रकर्षण चेतनावान् विशिष्टचेतन्ययुक्तः त्वम्यनीषा । मनस इषा 
सनोषा मनस इच्छाविशिष्टतरा भवति यज्वनाम् । यद्रा) है 
सोभ खं प्रचिकितः । कित ज्ञाने प्रकर्षेण ज्ञातासि । यावत् ज्ञा- 
तव्यम् नीपा मनीषया स्वया । चं च रजिषटम् ऋडुतरं देव- 
यानार्यम् अनुनेषि अदुनयस्षि । पन्थां पन्थानम् । किञ्च । 
तव प्रणीती प्रणयनेन तवाभ्यनुज्ञानेन । पितरः नः अस्माकय् 
हे इन्दो देवेषु मध्ये रवं रमणीयं यज्फलम् अभजन्त धीराः 
धीमन्तः ॥ ५२ ॥ 

त्वं मनीषा सनीषया स्वप्रया रमजिष्टसुज्जुतम् देवयानं पन्थां प- 
स्थानमयुनेषि अलुनयाक्चि प्रापयसि । मनीषा तृतीयैकवचने पुवंस- 
वणेदीधः। अत्यन्तश्चुञ्चुः रजिष्ठः अतिख्धयमे तमविषनो वि पापज. 
स्छन्दस्मीति ऋकारस्य र इषएटादिषघु । पन्थाम् अयस्मयादीनि छ- 

न्दसोति सयंनामस्थानेऽपि पदसन्ञायां नलखेपः परातिपदिकान्तस्ये- 
{ति नटा समण्डा पन्यामात रूपम् । अदचुनच नयतः शपि 

द्ये गुणे खरि रूपम् । कीटरास्त्वस् प्रचिक्रितः कित् ज्ञाने प्रकर्षेण 
चिकित: चतनावान् वििष्टवतन्ययुतः । कश्चि हे इन्दो ! सोम! 
नोऽस्माकं पितरः तच प्रणीती प्रणीच्वा प्रणयनेनास्ययुक्ञानेन देदेषु 
विष्ये रत रमणीयं यज्घफरमभ जन्त स्िचविर सोमयाभेमैव स्वगो- 

।५ 6 
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सेः । क्रदृश्षाः पितरः चीसः चीमन्तः यज्ञक्ञानवन्तः ॥ ५२ ॥ 

त्वया हि न॑ः पितरः सोम पके कश्राणि चक्षुः पव 
मान धीरः । वन्वन्नवेहतः परिधी २॥ रपण वीरेभि 
रस्ैसेचवा मवा नः॥ ५३ ॥ 

त्वया हि नः । यस्माचया आश्रयभूतेन नः अस्माकं 
-पित्तरः हे सोम पूर पूजाः कमणि चक्रुः । कृतवन्तः हे पव- 
मान । धीराः धीमन्तः | अव अतः प्राथेये च स्वाम् वन्वन्- 
संमजमानः तानि तानि कमाीण्यस्मदीयानि । अवात; बाता- 
युषद्रवर हितः एकचित्तः । परिधीन् सवेतो निहितान् यज्ञोपदर 

१०५, 

वक्रारणः अपु । उदयन् आच्छादक । अपगम्य । वराय 

वारदारवश्र साहतः । मघवा धनवान् भवा नः अस्माकम् । या 

यस्य ददाति स तस्य पनवानति मातः ॥ ५३॥ 

हे सोम ! हे पवमान ! रोधक ! नोऽस्माकं धीरया धीमन्तः पू 
वं पूवैजाः पितरः हि यस्मात्कारणात् त्वया कत्वा कमणि यक्ञादी- 
नि चक्रुः अतः प्राथेये त्व पारेधीनुपद्वकारिणः अपोणुहि अपगमय 
ऊणैञ् आच्छादने लोट् परिदधति सवेत उपद्ववाय तिष्ठन्तिते 
परिधयो यज्ञोपद्रावकाः । कीदटरास्त्वं वन्वन् वञ्चत इति वन्वन् अ- 
स्मत्कर्माणि सम्भजमानः । तथा वातः नास्ति वातो यस्य वातत उ- 
पठक्षणं बाताद्चपद्रवरदहितः किञ्च वीरेभिर्वरिः अदेवेश्च सहितः स- 
नोऽस्माकं मघवा धनवान् मव मघं धनमस्तीति मघवा यो यस्य 
दाता स तदीयधनवानिति खोक्रसिद्धिः } भवत्यस्य संहितायां दी- 
धेः परिधीन् अपेत्यत्र दीघोदटि समानगाद् इति (पा० <, ३, ६) 
भकारस्य र₹ईः ॥ ५३॥ 

त्व सोम पित्तरभिः संविदानोऽनु व्याव॑दृथिवी 
आततन्थ । तस्तैत इन्द्रो हविषा विधेम वयर स्था- 
ग्र पतयो रथीणान्र् ॥ ५४ ॥ 

चवं सोम । यस्त्वं हे सोम पितृभिः संविदानः संवादं इवा- 



दकोनर्विरो ऽध्यायः । १९ । कष्ििडिकःा ।५५। १०११ 

णः | अनु व्ावापरथिवी आततन्थ । तनु विस्तारे अन्वातनोषि 
¢ च ५ ५ (भवा न न 

यावापृषिन्यो ददीकरोषि चयावापृथिव्यो । तस्म तव हे इन्दो 
हरिवा विधे) इविदेब इति वाक्याथेः | बयं च हविःप्रदाना- 
नन्तरम्भरेम प्रतयो धनानां सोमवताय् पितृणां षडृचम् ॥५४॥ 

हे खोम ! त्वं दयावापृथिवी अन्वाततन्थ चिस्तारितवान् तदु वि 
स्तारे छिद् बभूथाततन्थत्यादिना निपातः } किस्भूतस्त्वं पित्रभिः 
संविदानः संवित्त इति संविदानः संवादं कुवाणः समो गाभे- 
त्यादिना आत्मनेपदित्वाच्छानच् ! हे दन्दो! तस्मै वे तभ्यं वयंह- 

~ ¢ ७५. विषा विधम इविदेद्यः विभाक्तेव्यत्ययः विद् धातिदानाथः हविदानेन 
खं घय स्याणा वनाय पतयः स्याम सवचम ॥ ८4६॥ 

व्हिंषदः पितर उत्यवोगिमा यो हव्या चका 
जुषध्वम्। त आगतावसा रान्तसेनाथा लः शं योररपो 
दधात ॥ ५५ ॥ 

वर्हिषद । तिस उचो विषदां हवियेज्ञयाजिनो । बर्हि 
षदः बर्हिषि सीदन्तीति बर्हिषदः पितरः । छती उत्या अर्वा 
क अवांश्च आगच्छत । को हेतुरागमन इति चेत् । इमा इमानि 
वः युष्माकं हव्या हवींषि । चकृम । तानि जुषध्वम् सेवध्वम् । 
येश्च युष्माभिरधस्तनानि हवीष्यासोवेतानि । ते युयं पुनरप्या- 
हयमानाः आगताः अवसा अन्नेन हविलक्षणेन । ऋन्तमेन । 
शमिति सुखनाप । सुखयितृतमेन हेतुभूतेन । यथ परितुष्टाः 
यज्नसमाप्तयुत्तरकाटम् नोऽस्माकम् श्यो; पदद्रयमेतत् । शमन- 
श रोगाणां दधातत । यावनश्च भयानां दधात । अन्यदपि य- 
क्किञित् । अपरः अपापं तदस्माकं दधात ॥ ५५ ॥ 

सोमवतां पित्तरणां षड्चः समाक; अतो बर्हिषदां पित्णां तृचः ॥ 
बर्हिषदः बर्हिषि द्भ सीदन्तीति बर्हिषदः पृषोद रादित्वादन्त्यरो- 
षः हे बर्हिषदः पितरः ! ते यूथमुत्या अचवनेन निमित्तेन अवांयागत 



१०१२ पन्रभाष्य-वेदद्ापलडिता शुद्धयस्युःखद्िता । 

गच्छत किमर्थमिति चेत् बो युष्याकपिस्ा इसानि हव्या 
हव्यानि वयं चक्रम कयेतेखदू कृतवन्तः तानि युयं जुषध्वं सेच- 
ध्वम् । अथानन्तरं शन्तमेन सुखयित्रतमेनादसखान्नन तर्पिताः स- 
न्तो नोऽस्माकं शं सुखं सेगरमनं योः मवणुथद्धरणमरपः पापा- 
भावं च दधात धच स्थापयत्त वक्नबिति तयादेशात् इनाभ्य- 
स्तयोयत इति कोदाभावः । शंयोः सामने च सेगाणां यावनं 
च सयानाधिति ( निर० &, २१ ) यास्कः) रपो रिप्रभिति पाप 
नामनी भवतः ( निङ० ७ २१) ॥ ५५ 

आं पितन् दुखिदश्चा २ अधिस्पि नपातं च 
विकूमण च विष्णोः | साद्दद्ः ये स्वधया इतस्य म- 

जन्त [धित्दस्द इहागःस्ः । ५६ ॥ 

आह् । आ अदित्सि आमिश्रुख्येन वेति विदितत्वात् । 
अहं पितन् शुषिदत्रान् । दुविदतवः । कल्याणदानः । कस्या- 
णदानान् । नपातं च विकमणं च पिष्णोः व्याप्तुयेज्गस्य । 
न दयते यत्रोपगतानां पातः स नपातः देवयानः पन्थाः ! वि- 
विधं क्रपणं यत्र मतानां स धिक्रमणाः । पिदूयानः पन्थाः । तत्र 
हि अरधष्यटीवत् उत्तराधरम् पाणिनो गच्छन्ति | देवयान- 
पितरयानौ पन्थानौ यत्ञस॑वन्धिनवहं वेचि । तद्रतांथ पितन् 
यत एवमतो बरवीमि । बहिंषदो ये पितरः स्वधया अन्नेन सह- 
सवनीयलखक्षणेन । सुतस्य अभिषुवस्य सोपस्य भजन्ते । प्विखः 
पानं सोपपानय् ते शह अस्मिन् कमणि आगमिष्ठाः आगच्छ- 
न्तविस्याख्यातखङपिः ॥ ५ | 

अहं पितन् आ अवित्सि आभिमुख्येन वेन्चि विदितवान् विदे 
जी 

डि आत्मनेपदे उत्तमकचखने रूपम् । कीदश्ान् पित्न् सविद यान् 
सुष्टु विशेषेण ददतीति खविदत्राः तान् कस्याणदानान् । किञ्च 
वेषे! विष्णुः तस्य पिष्मोः व्यापनश्चीरस्य यज्ञस्य यज्ञो वे विष्णु- . 

क अ 

रिजि(९, ९३ १) श्चुतः | तस्य नपातं विक्रमणे च वाद्य नास्त 



तकोनविंशेऽध्यायः ९९ । कण्डिका! ! ५८ । १०१३ 

पातो यत्र ख नपातो देवदालपथः यत्र गताना पातो नारित विवि 
धं कमण गमनागदयनं यत्र स विक्रसणः प्पेतृयानपथः यत्न गतानां 
पुनभोगान्ते पतनस् यज्ञसस्बर्धिनौ देवयानपितृयानौ पन्थानो षेः 

(प £ [न 8 ® छ क श वर्हि (कक द्ीत्यथेः उद्गशामनः पिदश । अतो व्रवीमि ये वर्दिषदः पितरः 
स्वधया सवनीयसक्चणनान्नन सह तस्याभिषुदस्य खोमस्य पित्वः 
पानं भजन्त भजन्ते सचन्ते ङ् अडमा घ आर्षः ते इह यज्ञ आगमि- 
छाः आगच्छन्तु खोडथं दुङ् पुरुषवचनभ्यत्ययः ॥ ५६ ॥ 

| [क ४ न र [१४ उपहूताः पितरः छोस्यासो बहिष्येषु सिधिषु पि- 
येषु । त आगमन्तु त इड् श्युखन्त्वधित्ुबन्तु तेऽवन्त्व- 
स्माङ्् ॥ ५७ 

उपहूताः पितरः सोम्यासः सोमक्षपादिनः । बष्यिषु नि- 
धिषु परियेषु । हविंविशेष णान्येतानि । बर्हिषि भवेषु दर्हिष्येषु 

बर्हिषि सादितेषु हविःष्वित्यथंः । निधिभूतेषु पितृणां परियेषु 
१ 

अभिरुचितेषु ते पितर एतत् ज्ञात्वा आगयन्तु आगच्छन्तु आ- 
गत्य च । ते इह श्रुवन्तु दुण्वन्तु आस्मदीयानि वचांसि । श्रु- 
स्वा च अधिवरुबन्तु यद्रक्तव्यं पित्रमिः पुत्राणाम् ते च अवन्तु 
रक्षन्तु सवेतः अस्मान् | ५७॥ 

हे पितरः ! इद यज्ञे खगमन्तु आगच्छन्तु व्यत्ययेन दापो दुक् 
ते श्वुवन्तु अस्मद्धचः दछयुण्वन्तु श्चुत्वा च अधिष्वन्तु पित्रभिः पुजा 
णां यद्वक्तव्यं तद्वदन्तु वे अस्मानवन्तु । कीदशाः पितरः प्रियेषु अ- 
भिरुचितेषु हविःषु उपहूताः स्मेम्याखः सोम्याः कीडदयेषु प्रियेषु 
बर्हिष्येषु वर्हि मघानि वर्हिष्याणि तेषु बर्हिषि सादितेषु तथा 
निधिषु निधिषत् स्थापनीयेषु ॥ ५७ ॥ 

आयन्तु नः पितरं; सोम्यासो ऽग्निष्वात्ताः प- 
 भिचिरदेवयानेः । यस्मिन् यत्ते सखधथा मदन्तोऽधिहुवन्तु 

तेऽवन्त्वस्मान् ॥ ५८ ॥ 
आयन्तु नः | चतस्रोऽभिष्वात्तेभ्यः । आयन्तु आगच्छन्तु 



१०९४ मन्वभाष्य-वेददौपसहिता श्युह्धयज्खःखंहिता । 

नः अस्पाक पितरः । सोभ्यासः सोमसंपादिनः | अथिष्वाताः 
पुनः यान् अधरिरेव स्वदयति । नहि ते भौतस्मातैकमैकारिणः 
पथिभिर्देवयानेः । देवसहगषनेः । देवसह यापेनस्ते पितरो 
येषामेतत्कमे करियते पुत्रपत्रपपातरेः । 

उक्तश्च । 
पुरेण रोकं जयति पोत्रेणानन्त्यपरुते । 
अथ पुत्र्य पौत्रेण बध्रस्याम्रोति विष्टपमिति | 
आगत्य च । अस्मिन्यन्ने स्वधया अन्नेन मदन्तः। तृप्यन्तः 

परिपुष्टा अधिवुवन्तु । तेऽवन्त्वस्मानिति व्याख्यातम् ॥ ५८ । 

सतस च्चवाऽशक्चष्वाच्ताना पतृणाम् ॥ नाऽ्स्माक {पतरः द्व 

यानि; पथिभिमोगैः आयन्तु आगच्छन्तु देवैः सह यन्ति पितसो येषु 
ते देवयाना मागः तैः । कीदशाः पितरः सोम्यासः सोम्याः सोम- 
पानाहीः । अभिष्वात्ताः अथिना स्वात्ताः स्वादिताः अथियोन् दहन् 
स्वाद्यत्ति । श्रोतस्मातैकमलिष्ठाधिनः । येषां पु्रादिभिरेतत् कमी- 

 खष्टीयते तदुक्तम् पुत्रेण खोकान् जयति पौतरेणानन्त्यमदसुते अथ पु 
अस्य पज्चण बल्स्याप्रात वपामत | कञ्च पपित्तर आमत्यस्मः- 

तरू यञ्च स्वचयाद्न महद्त्त् चभ्बन्तस्तुष्ाः सन्ता न.स्मासाचवुवः 

न्तु अधिकान् वदन्तु तद्धाक्यात्तथैव वयमधिक्ाः स्यामेत्यथैःते पि 
तरोऽस्मानवन्तु पारयन्तु ॥ ५८ ॥ 

अभ्रिष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदः-सदः सद् 
त सुप्रणीतयः | षत्ता इवीणष्छषि प्रथताघ्नि वर्हिष्यथा 
रथि सवेकीरं दधातन ॥ ५९ ५ 

अपरिष्वात्ताः पितरः आ इह गच्छत । आगच्छत 
एत्य च । सदःसदः गृहं पतिसदत उपाक्ेशत । हे सुभरणी 
तयः सानुप्रणयनः । ततः सुखोपविष्टः अत्त भक्षयत । हवीषि 

` प्रयतानि व्यपगतरागद्रेषमाहेरभिसस्छृतानि शुचीनि । बरिषि 



एकोनविखोऽध्यायः । १९ । कण्डिका । ६० । १०९५ 

क थ [9 ध ¢ 1 £ € 
अन्नानि | अथ तृष्राः सन्तः राय वन सव्वर दवति । च) 

मकृ{र् उषजयः ॥ ५९ ॥ 

हे मश्चिष्वात्ताः पितरः ! इह यज्ञे युंयमागच्छत आगत्य च स- 
दः सदः- प्रतिगृहं सदत उपधिद्ात नित्यवीप्सयोरिति द्ित्वम् । 
कटरा यूयं सुप्रणीतयः दोभना प्रणीतिः प्रणयनं येषां ते । ततः स- 
दस्युपविष्टाः खन्तः हवीषि अत्त भक्षयत अत्त खोर् संहितायां दी 
९ [ज [भ [की कत "अका ० ध [प ^. ४ [जपे 

धः । कीटशानि हवींषि बर्हिषि द्म प्रयतानि निधमपृवक स्थापिता- 
नि प्रकर्षेण यस्यन्ते नियम्यन्ते तानि प्रयतानि | अथानन्तरं वृ्चाः 
सन्तः सवेवीरं रयि दधातन स्थापयत सवे वीराः पुत्रा यत्र तम् । 
निपातस्य चेति द्ीर्घोऽथराब्दस्य तप्तनविंति तनवादेराः ॥ ५९ ॥ 

क ॥ ती 

ये अनषवात्ता ये अनग्निष्वात्ता मध्य दिनः स्व- 
^ ^ ७ 

धया साद्र्थन्ते । तेभ्य॑ः स्वराडखंनीतिनेतां यथावा 
तन्वं कल्पयाति ॥ ६० ॥ | 

ये अभिष्वात्ताः । ये पितरः अधिष्वात्ताः अभ्रिना आस्वा- 
दिताः । ये च अनप्निष्वात्ताः इमदानक्मापराप्नाः । मध्ये दिवः 
द्यलोकस्य स्वधया स्वकमेफलोपभोगेन मादयन्ते सुखं ससेव- 
न्ते । तेभ्यः । तेषामिति बिभक्तिव्यत्ययः । स्वराट् स्वयमेव 
राजत इति स्वराद् । अङृतकेश्चरयो यः स स्वराडुच्यते । अघु- 
नीतिम् एताम् आत्मनो द्वितीयं सहायं छरत्वा । असून् प्राणा- 
न्नयतीत्यसुनीविः । एताम् एतमिति लिङ्न्यस्ययः । यथाकामं 
यथासचि तन्वं शरीरं करपयाति कल्पयतु ॥ ६० ॥ 

ये पितरः अभ्चिष्वा्ताः अग्निना दग्धाः विधिवदौध्वदेहिकं पा- 
घाः ये चान्िष्वान्ता न आधिना स्वादिता अदग्धाः इमशसानकमे 
न प्राप्ता सन्तः दिवः स्वभेस्य मध्ये स्वधयान्नेन स्वकमौपार्जितेन 
मादयन्ते तृप्यन्ति सुखं सेवन्ते । स्वराय् स्वेनैव. राजते स्वराट् 
यमः तेभ्यः पितृभ्योऽथै यथावरं वश्षोऽभिसखाषः यथाकाममेतां 
मचुष्यसम्बन्धिनीं तन्वं शरीरं कल्पयाति कष्पयतु ट् ठेदयेऽडा- 
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जे तेभ्यो नर्शरीरं यमो ददात्विव्यथैः । कीदरीं तन्वमस्ुनीतिम् 
€ [क्र ("५ ६९ 

अषून् प्राणान् नयात भधद्मात्यङ्नातः नाज [चर्कङज्ादन् 

त्य्थैः ते यथा पुनः स्तम्भन वन्ति ॥ ६० ॥ 

अग्निष्वात्ताच॑तुमते हवा नाराछ्र्से सेम 
पीथं थ आद्युः । ते वो विप्रासः सुहवा भवन्तु वथ 
स्थाय पतयो रयीणाम् ॥ ३१॥ 

अग्निष्वात्तान् । अग्निष्वात्तान् पितन् ऋतुमतः ऋतुस्युक्ता- 
न् हवामहे आहयामः । नारा चमसे । सोमपीथं सोमपानम् 
यं आशुः प्राप्नुयुः । नारारशकत चम पचणा यक्षः श्रयते । अ- 

थ यदि नारक्सषु सनन इत्युक्रस्य । पितभ्यो नाराश्ष््सम्य 
इति । ते चाहूयमानाः षिभरास्तः मेधाविनः सुहवाः स्वाहाना भ- 
घन्तु । एवं कृते वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥ ६१ ॥ 

अश्चिष्वाचाय् पित्न् वयं हवामहे आहयामः । कीद्शासूतुमदः 

ऋतवो वियन्ते येषु ते ऋतमन्तः ताङ्तुयुक्तानाहयामः । ये पितसे 
नायारसे चमसे सामर्पीथं सोमपानसाश्चुः अरनन्ति स्य अश्च भोजने 
छिद् अथ यदि नारयाराप्सषु सन्न इत्युपक्रम्य पितृभ्यो नाराश 
सेभ्यः स्वाहेति जुहुयादिति ( १२ &, ९, ३३ ) श्रुत्या नासरंसे च- 
मसे पित्रणाम् मक्चः प्रतिपादितः । ते पितसे नोऽस्माकं सुहवाः 
स्वबाहाना भवन्तु अस्मदा रप्र मायाान्त्वत्यथः । एवं पित्रष्वः. 

हतेषु वयं रयीणां धनाना पतयः स्वामिनः स्पाम अषेम ॥ ६९। 

च्छा जाचुं दकिणतो रिषवरेयं दसछनिशरज्पत 
विदधे । मा रिश्सिष्ठ पितरः केनंचिन्जो यद आगः 

पुरुषता कराम ॥ ६२ ॥ 

आच्या जानु। द॑शेच।ऽटुदकः) तत्र नव पिच्या दक्ञम्यैन््री 
 मायत्री । द्वितीयातृतीये नवी चानृुष्टुभः | वरिष्टुभ् इतराः । ` 

पितर् उच्यन्त । आच्या जान् सन्य जानु पातयित्वा । दाक्चिणते ` 

+ 
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{नैप दक्षिगतोऽवस्थानं कता । रूपतोऽय नदशः । एवं स्व- 
माधा चेते । अथैनं पितरः पाचीनवीतिनः सव्यं जान्वाच्यो- 
पारीदेति श्रुतिः । ईइमपस्पदीयं यज्ञघ्र् अभिश्रमीत अभिष्टुत 
दक्षिणान्त्रकःरकवेहविथजमानो्छ्यैः साध्वयं यङ्ग इति। 
पिरे सरवे सोपरवन्तः बहिषदः अथिष्वात्ताश्च । माच हिं्चिष्। 
माच हिंसां रुत । ह पितरः। केनचिदपि न॑ः अस्मान् यत् 
यथपि वः युष्पाकम् आगः अपराधः आमःरूब्दः सान्तो नषु 
कलिङ्गोऽपराधवचनः । पुरुषता । बिथक्तिखोपः पुरूपस्वेन 

चरचित्ततया । कराय ह्मः ॥ ६२ ॥ 
€ ९ 

कात्यायनेन आख्य जान्विव्यनुकाकस्य विनियोगो नं 
रतापित्वयुकवाकद्कयस्य भ्रद्धऽश्चत्छु दधिषु डप विनियोगः दश्य- 

0 १ ¢ 

द्वे सवं सोमवन्तो बहंषदोऽद्चिष्वत्ताश्च यूयमिमं यज्ञ सौ्रतरणा 
प्रामेगंणीत आेष्टरुत दश्चणामन्वक्ाटकच्तदवियजमानोत्करवैः सा- 
ध्वयं यज्ञ इति स्तुति ङुःरतेत्यथः । कि कृत्वा जान्वाच्य काप्रजः- 
चु पाताेत्वा तथा दद्चिणतो निषद्य दश्चिणामदुखा उपदिष्यसख 
हि तेषां स्वभावः अथेनं पितरः परादीनावीतिनः सव्यं जास्धाच्यो 
पारीदन्निति श्रुतेः । किञ्च हे पितरः ! केनचित् केनाप्यपयधेव 
नोऽस्मान् मा दिख्िष्ठ हिसलां मा कुरत हिनस्तद्धृडः । यत् यस्माल् 
चुरदता पुरुषस्य याचः पुरूषता विभक्तिलोपः षुरुषभावेन च 
न्तस्वन चो युष्माकमागोऽपराधं वयं कराम कुमः करोतेः दापि 
खडि रूपस् अडभावः । यद्यप्यपराधिनो वयं तथापि मास्मान व- 

दरषेत्यथैः ॥ ६२॥ 
अम्! स त ५) क र 6 धयु आसीनासो अस्णीनासपस्थे रथिं वन्त दुः 

रा भय चे भ्र; क~ ष प्र ०. [कन 
सत्याय | वुश्चेम्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छतत शट) 
दधात ॥ ६३। 

मा ५ ^ । व 

 आ्तानाक्चः । ये युयगाक्नाः अरूपीनाश्र् अश्ष 
। ॥ 

थ 

ग्ब जहम हिता उमा मकन्त् चा्जः इत्वा; पर्यन्त 

(2 | 
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इतपपियाश्च पितरः । कुतपश्चासने दथ्ारिति स्मृतिः! यदा 
अरुणवणोनाम् रहमीनाम् उपस्थे उत्सङ्ग आसीना जादित्यनले- 
कजितः पितर उच्यन्ते । रयिं धनम् धत्त दत्त । दाशुषे हवी 
षि दत्तवते यजमानाय मच्यांय मनुष्याय । पुत्रेभ्यश्च हे षि- 
तरः । यजमानाथं पृत्रवचनम् । सवं हि पितेणां पत्रा यन- 
मानाः । तस्य यजमानस्य वस्व; भरयच्छत दत्त | यदभिप्रेतं व- 
सुने धनस्य च इहं अस्मदीये यङ्ग उजं दधात स्थापयत ॥६३॥ 

हे पितरः ! दाद्युषे ह विर्द॑त्तवते मध्योय मयुष्याय यजमानाय 
युयं धनं चत्त दन्ठं । कोडशा यूयम अरूणीनामररणवणानासूणाना- 
मुपस्थे उपरिभभे असीनासः आक्षीनाः उपविष्टाः यामैः कुतपां 
{क्रयन्तता ऊणा अर्णा मबन्त तप चासन दद्यादति स्मतः 

ुतपियाः पितरः । यद्वा अरूणीनामरुणवणोनां रदमीनामुपस्थे उ- 
व्सङ्के आसीना आदित्यरोकस्था इत्यथैः । किंञ्च हे पितरः । पुत्रेभ्यो 
यजमानेभ्यः तस्य वस्वः वसुनो धनस्य भ्रयच्छत दत्त कर्मणि षष्ठ 
सदे भष चन तद् दत्त । पतुणा पुज पलं ययमानाः । तं यूया 

स्पद्ीये यज्ञे ऊजे रसं दधात स्थापयत ॥ ६३॥ 

यगन कव्यवाहन त्वं चिन्मन्यसे ग्यिम् । त नों 
गीभिः श्रवाय्यं देवच्ना धनदा युजम् ॥ ६४ ॥ 

यमग्ने कव्यवाहन । सिष्टृदभिशूच्यते । चतश्मिकऋमिभिः 
हे अग्ने कव्यवाहन । कव्यं वोढव्यमत्ययमधिकारो यस्य स एवं 
संबोध्यते । यं रथिं हविखेक्षणं धनम् स्वं चित् स्वमपि मन्यसे 
गच्छसि । साधु शक्यते तेन श्रेयः प्राप्तुमिति । तं हविखं 

षणं र्थे धनम् नः अस्माक स्वभूतम् गीभिः वाभ्भिः पुरोनु- 
पाक्यायाञ्यावषटूकाररक्षणाभिः भ्रवाय्यम्र् दवििंरेषणमेतत् 
वर्णीयय् देवत्रा देवेभ्यः पनय देहि । पनतिदानकमा । युजं ` 
यथायोगम् ॥ ६४ ॥ क 



# | 

 एंकोनर्वियोऽध्यायः । १९ । कण्डिका । ६६ ! १०६१९ 

दे अनुष्टमो । कव्यं पितृभ्यो देयमन्नं वहतीति कव्यवाहनः क- 
व्यपुरीषधुरीष्येष्ु ञयुाडवि ञयुटुपरत्ययः | हे कञ्यवाहन ! हे अश्च | 
त्व चित् त्वमपि यं रायं दष्वेखश्चणं धनं मन्यसे उत्तमं जानाक्षि नो- 
$स्माक त रयि देवरा देवेषु पनय देहि पनातिदानकमो देवमदुष्य- 
पुरुषत्यादेना सत्तस्यथ देवात् चाप्रत्ययः । कीदशं रयि गौभि 
वाग्मः पुरोऽचुवाक्याञ्यावषटूकाररश्चणाभिः श्रवाय्यं भोतु याग्य- 
म् श्चुद क्षस्पराहि गरहिदयिभ्य आय्य इति ( उणा० ३, ९५ ) द्ुणोतेरा- 
स्यप्रत्ययः । तथा युजं युज्यत इत्ति युक् तम् किप् चेति क्िपप्र- 
त्ययः योग्यम् ॥ ६४॥ 

यो अभिः कव्यवाहनः पितन्यल्ंदताघ्रधं; । पद 
हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ ॥ ६५॥ 

यो अभिः कव्यवाहनः कव्यं पितृणां हविरुच्यते । यच्च 
हविः पितुन् यक्षत् इष्टवान् ऋताः सत्यरथो वा यद्गदषो 
वा । द्ितीयाबहुवचनमेतत् स इदानीम भेदु हव्यानि वोचति । 
भवोचति प्रत्रवीतु हव्यानि हर्वीषि । देवेसम्यश्च पितृभ्य आं 
समुचयार्थीय आकारः । देवेभ्यश्च पितुभ्यश्च । इमानि देवेभ्य 

^ | 

इमाव पितृभ्य इति । ६५॥ 

यः कञ्यवाहेनोऽच्चिः पितृन्यश्चदिष्टवान् लेटोऽडरेो सिव्वहुखं 
खेरि इतो लोपः । कीडशाब् पितृन् ऋतष्घः ऋतं सत्यं यज्ञं वा व्- 
धयन्ति ते ऋतक्रुधः संहितायां सीधेः तान् । सोऽिरिदानीं देते 
भ्यः पितृभ्यश्च हव्यानि हवीषि प्रबोचति श्रत्रचीतु इमानि देवेभ्य 
इमानि पितृभ्य इति वदत्वित्यथः । इत् उ निपातौ पादपूरणौ । 
आकारः समुद्चयाथेः । व्यत्ययेन वचेः दापि वच उमिति छान्दस 
उमागपः ॥ ६५ ॥ 

त्वथग्न हाडतः कंन्यवाहनावाडटव्यानिं खुरमी- 
णि कत्वी । प्रादाः पित्तभ्यः स्वधयाते अष्छन्नादि त्वं 

५. 

देख प्रयता दवारि ॥ ६६ ॥ 
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कि 

त्वष्े ¦ यस्स हे अघने ईडितः अध्यबितः सन् कृव्यवा- 
हन अगाद इह प्रापणे । अस्येतदूषप्र् । उहवानसि । हव्यानि ` 

वि । पुरभीनि सुगन्धीनि । एृत्वी एतश । खा हरवि । 
दाः प्रदत्तवानासि पिहेभ्यः स्वधया पितृयन्त्रेण | ते च पित- 

रः । अक्षन अक्तवन्तो भाक्षितदन्तः | अद्धि भक्षयचवं हे देव 
प्रयता प्रयतानि शुचीनि | हवीषि ।॥ ६६ ॥ 

चतसखख्िष्डुभः। हे कल्यवाहन ! हे अच्च । त्वं हव्यानि हर्दीषि 
सुर्मीणि र्त्वी सुगन्धीनि त्वा अवार् वहसि स्म । वदे 
ड{गमासमवि सचा डप सर्पमवादु | खाल्यद्यश्चात कत्वात् 

मिपातः। कौटश्चस्त्वष् इडितः देवेकत्विगाभिश्च 1 किञ्च हव्यानि ऊ- 
ढा स्वधया पितृप्रन्मेण पितृभ्यः त्वं परादाः दत्तवान ददातु 
रूपप् ¦ ते च पितरः अक्षन् भश्चयन्ति स्म धघसृह्ट अदने इत्यस्य 
रूपन् । हे देव ! त्वम्रपि अद्धि ह्वीवे भक्षय अद् मश्चणे खोद । 
क {द्शान हयात प्रयता प्रयता शद्धान ॥ ६६॥ 

ये चेह पिनरोथचनेह यश्चंविद्र्था२।डचन 
धिद्य । त्यं चेत्य यति ते जातबेद्ः स्छधाभिज्ञ 
समुद्धत उुदस्ड ॥ ३७ ॥ 

ये चेष्ट । ये पितर इद्ास्पन्मीपे दृह वा खोक आसते | 
ये चनेह | णन् च पितन् कञ्चः अवगच्छामः यान् उ इति 
निपातः पादपूरणः । चन परविश्चः न प्रजानीमः | खं वेत्थ 
यति ते जातग्दः । तेशब्दः आदौ क्रियते द्षीयान्तो वाक्य 
स्य बरीयस्त्वात् । तान्तवं वेत्थ वेत्सि जानासि । यति । अवि. 
मक्तिको निदेशः । यतीन् शुचीन् नित्यनमित्तिककयकरमान्नि- 
दृग्धकस्मषान् । हे जातषेदः । अत एवयुच्यसे । स्वधाभिः 
पितृसंवद्धदेविभिः यज्ञ पितयन्नम् सुतं साधु कृतम् जषसं 
सेवस्व ॥ ६७ ॥ 9, 



प्छ द ऽध्यप्यः १९ । काण्डा । | २०२९१ 

ये पितर इह रोके वत्तेन्तेये च इह खोकेन सन्ति यश्चिषि- 
तृन् वय विद्य जानीमः उ पादपूरणः यांश्च पितृन् वयं न प्रविद्धं 
प्रकधण जानामः । इ जातवदः । ते पितसे यातव याचन्त वतन्ते 
तान् त्वं वेस्थ जानासि । या संख्या येषां ते यत्ति कमः संख्यापरि- 
माण ईत्यादेना सूत्रेण यत्तद्भ्यामपि डतिसिति वाचकेन यत् राब्दा- 
त् डतिग्रत्ययः डति चेति तस्य षटुसज्ञत्वात् षड्भ्यो दुगिति जसो 
स्स् । यद्वा यतीन् दयुचीन् नित्यनेभित्तिकानुष्ठानेर्निष्पापान् ते ता 
न् त्त वत्थ यात विथाक्तखापः ते इत्य्रच व्यत्ययम् जस् | किञ्चुस्व 

वामः वपलृणामरन्नः सुकृत रासन कृत यज्ञ त्व् जुषस्व संवस्व।६७॥ 

न स्त्व्दययं ये पर्वांसोय उपरास 

इदं पिवरम्यः। इदभिति प्रत्यक्षतो निर्देशः । पितृभ्यो नमः 
न्नं हविरेक्षणम् अस्तु । अद्य अद्यतनम् ये पितरः पूर्रासः षू 

© युः स्वमेष ये च उपरासः उपरतव्यापाराः कृतङ्कस्याः परं 
् 

ब्रह्य इयुयाताः । ये च पार्थिवे रजसि । पृथिव्यां मवं पार्थिवं 
का क 

रजः ज्यातेर््रः तत्र आचपत्ताः जमद्युख्यनं (निषण्णाः | 

अभ्रिखोक प्रष्ना इव्यथः । येवाये च नूनं निश्चयेन सुष्टनना- 

साधु हृत्तासु विक्षु यजमानेषु निषण्णाः । तेभ्य इदं पितू- 
भ्यो नमी अस्त्व्ेति सम्बन्धः ॥ ६८ ॥ 

ये पितरः पूवासः पूरवे द्युः स्वगे जग्मुः ये च उपसासः उपसाः 
उपरमन्ते विरमन्ति ते उपय उपरतव्यापाराः कृतकृत्याः खन्त ई- 
गरुः पर जह्य प्रापुः । ये च पार्थिवे रजसि परथिव्यां मवं पार्थिवं र- 
जा ज्योतिरभश्चेः तस्मि्ना निषत्ताः आभिस्ुख्ये निषण्णाः नसत्तनिष- 

 न्तेत्यादिना निष्ठायां निपातः ।येवा चा सम्नुच्याधैःये च नूनं नि- 
शितं षिष्ु भरजासु यजग्यनरुदष्ासु निषण्णाः कीटदरीषु विष्व सु 
वरजनासु शोभनं व्रजनं बलं यासां ताः सुहजनास्तासु धघमेरूपबलयु- 

21. ८ 
शु 
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कासु । अद्यास्मिन् दिने तेभ्यञ्चतुविघेभ्यः स्वगे्रह्ध्चियजमान- 
स्थेभ्यः इदं नमोऽन्नमस्तु ॥ ६८ ॥ 

अधा थथा नः पितरः परासः प्रलासों अग्र ऋत. 
मौद्यावाणाः । छुचीदयन्दीधितिखङ्थलायः क्षामा 
भिन्दन्तो अस्णीर पतन् ॥ ६९ ॥ 

अधा यथा । अथैवं सति यथा येन प्रकारेण नः अस्माकं 
पितरः परासः परा एव परासः उल्छृष्टाः भनासः । प्रतशब्दः 

पुराणवचनः । पुराणाः हे अग्ने ऋतं यज्ञम् आष्धषाणाः अश्तु- 

वानाः व्याप्नुवन्तः । शुचि अविभक्तिको निदेशः । शुचिन्दीधर 
भास्वरम् । इच्छब्द् एवार्थे । अयन् आगताः पराप्ताः । दीधिः 
तिम आदित्यरदिम् तत आहित्यमण्डलम् एष हि देवयानः 

` पन्थाः । उक्यद्चासः उ्थानि ये शंसन्ति य्नेषु ते उकथश्नासः 
पितृणां विकेषणमेतत् एवं वयमपि हे अग्ने त्वत्मसादात् क्षा 
मा भिन्दन्तः । प्षापा अविभक्तिको निर्देशः । क्षामां पृथिवीं 
भिन्दन्तः वेदिव्ाल्यूपावटादिखननेः । यद्रा पृथिव्याश्रया- 
गि यत्ते त्रीहिपद्युयुपादीनि भिन्दन्तः । यत्नं र्वोपकरणमनु- 
तिष्ठन्त इत्यथे; । अरुणीः आरोचनाः । रधम् अपत्रन् 
अषृष्टणुमः अपदस्य च रहमीन् देवपन्थानमतुतिष्ठाम 
इत्यथः ॥ ६९ ॥ । 

हे अचे! नोऽस्माकं पितरः अध अथानन्तरं देहया्रोत्तस्कारं 
यथा येन प्रकरेण शुचि सुपो रोपः इदेवाथं शुचिनिमैटं दीधिति 
रविमण्डरमेव अयन् प्राघ्षाः अयन् प्राकता: अय गतौ छङ्् माडमाव 
आषैः कीराः पितरः पारयसः परा उतकृष्टाः प्रतासः परल्लाः पुराणाः 
ऋतं यज्ञमाद्युषाणाः _अददुवाना व्याप्ठुवन्तः । पवम्भूताः पितरः ॥ 
यथा इकयान पन्थान पप्तः तया वयमप अर्णा असूणर्चणाः शू 

४ ५ धि 

य्यदीधितिमपनन अपवृणुमः सूर्यंर्दमानपवृत्य देवयानमाभ प्राः. 
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च्लुम इत्यथः | च्ञ वरणे विकरणव्यत्ययेन शपि छते कडि रूप- 
म् अडमावः पुरषन्यत्ययर्च्छान्द खः । कीटशा वयमुन्ध्थशासः य- 
लेषु उक्थानि शास्नाणि शंसन्ति वदन्ति ते उ्थदरासः क्तिप् संहि 
तायां दधेः । तथा क्चामा क्षामां भूमि भिन्दन्तः वेद्विचत्वाख्यपा 
वरोपरवादिखनने्धिदारयन्तः सर्वोपकरणैर्य्ञं कवन्त इत्यर्थः ॥६९॥ 

उद्ान्तस्त्वा निषीमदुशन्तः स्भिंधीमहि । उशन्त 
कात अचह पितन् हविषे अत्तवे ॥ ७० ॥ 

उशन्तस्त्वा । वश कान्तौ अस्य कतधसरारणस्यैतद्रषम् । 
हे अप्र यतो वयञुशचन्तः कामयमानाः त्वां निधीमहि स्था 
पयामहे । यतश्च उशन्तः कामयमाना एव सपिधीमहि संदीप- 
यामः } यतस्त्वमपि उशन्कामयप्रान एव } उश्रतः कामयमा- 
नानेव आवहे पितृन् । किम्थमिति चेत् । हविषे अते हविषः 
अद्नाय ॥ ७० ॥ | 

अनुष्टुप् । हे अभ्रे ! उशन्तः कामयमाना चय तं त्वा निधीम- 
हि स्थापयामः! कामयमाना एव वयं त्वां सभिधीमहि सन्दीप- 
यामः । त्वं च उशन् कामयमानः सन् उशतः कामयमानान् पित्- 
नावह आनय कि कन्तु हविषे अत्ते हविः अन्तु मन्षधितुम् तुमं 
तवेभ्रत्ययः बविभाक्तिव्यत्ययः ॥ ७० ॥ 

अप फलेन नयैः शिरं इन्द्रो ध्वन्तेय ; । विद्वा | 

यदजय स्प्रधः ॥ ७१॥ 

अयेनद्रो मन्घः सोमो रजेर्यस्य निदानभूतः पठ्यते । अपां 
 फनेन । तृतीयपादमश्रतिव्याख्यानं यच्छब्दयोगात् । विष्वाः ` 
सर्व; यत् । यदा अजयः स्पृधः । संग्रामान् अथ तदा अपां 
फेनेन फेनपुञैन नुषः असुरस्य शिरः हे इन्द्र च्वथरुदवत्तयः । 
उद्रतितवान क्षि । उपपूर्वो. एचतिःछेद्ने वतेते ॥ ७१ ॥ 

इन्द्रो गायत्री अभ्रिमाञुवाकनिदानमूतः ॥ हे इन्द्रं । यत् यदा 
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त्व॒विश्वाः स्पृधः स्वान् स्ामानजयो जितवानखि तद्! अपां फै- 
नेन अकूडिष्डरेण नभ्रुचरसुर्स्य शिरः उदवक्तयः छिन्नवानस्ति 
उदपूर्व बरत्तिः दाथः ॥ ७९॥ 

सतोमो राजाशत॑ मृत ऋजीषणाजहान्प्रत्युम 
ऋतेन सत्यामिद्धियं जपा शुकमन्धस इन्व्रस्येन्छि- 
यद् पयोऽष्ततं सधु | ७२ ॥ 

इदानीमेतओ मन्त्रं वक्ष्यमाणं चानुवाकं श्रुतिः सवघ्राति । 
तस्य शीषं छिन्न खोहितमिश्रः सोमोऽतिष्टतस्पादर्वीभत्सन्त त 
एतदन्धसो विपानमपश्यन् सोमो राजायरतं एत इति तेनेनं स्वद- 
यि्वात्मन्नदधतेति सोमो राना । अष्टौ प्रहोपस्थानमसििसर- 
स्वतीन्द्रा अपरयत् । आचास्तिन्लो महाबुहस्यः पङ्किश्तुर्थी अन्ते 
अतिजगत्यो शेवे अतिशक्थो । यथा एककारणानि वघ्रुनि 
विविच्यपानानि हहयन्ते । यथा पएथग्भूतानि सख्ञ्यानि भुन- 
विवेच्यपानानि दृश्यन्ते । एवमयमपि रोहितमिधः सोपः सोप 
एवेत्यतुव्राकाथैः ! सोमो राजा । सोमः राजा सुतः अभिषुतः 
अगतं सप्ते रसामावात् स्थुखस्य हि हुष््मतामृतीयावः।ऋनी- 
षरूपेणा चाजहात् चयजति पृत्युम्मूतेत्वाटजीपभावस्य सत्यमेतद् 
अनेन च ऋतेन सस्येन सत्यमेतत्सञ्ञातम् इन्द्रिय कयं विपानं 
विविक्तं छोहिताद् सोमपानं पानयोग्यं वा विपानम् शुक्रं रजो 
हितम् अन्धसः अन्नुत्समूतम्भूयात् । अथ इन्द्रस्य दद्मि 
पयः अघ्रतं सधु मवतु ॥ ७२॥ 

का०( १९. २, २७ ) सोमो राजेव्यदकाकोन अहासपरनिष्ठते यग 
पत् । अश्चनासूचाकन समार्कारखुमव पयाभ्ररान् इर ्रहश्वाध्व 

 यैरुपत्िष्ठते यद्वा चतुः पश्च्रहच्दुरभिः सुयग्रह्ान् ग्रहुगानर्त- 
 गरतरमचषरस्थानम् मन्नवार्कमादुचषदखत्पर्थः | आदवसमस्वन। 

न्द्रा अष ऋचः आदास्तस्ं महबहत्यः यस्य्ाश्चत्वारः पा 



एकोनविहयि एष्यायः । ९९ कण्डिकां । ७३} १०२५ 

अष्टकाः पञ्चमो इादशकः सा महा्हती । सोमो राजः सुतोऽधमिः 
घतः सन् अख्तमस्रुतरूपो रखरूपो भवति स्थुखस्य सुक्ष्मतापाद्- 
नमष्तीमावः । यत ऋलीष्रेण ऋजीष नीरसं सोमरुतन्चूणम त- 
दूपेण सत्यु स्थुरुभावमजहात् जहाति । ऋतेन अनेन सत्येन पठत् 
सत्यम् ज्ञातम् यत् अन्धसे.ऽन्नस्य सोमस्य विपानं विविच्य पानं 
शुकं शङ्क शुद्धमत एव इन्द्रियं वीय्य॑प्रद् भूयात् पयश्चन्द्रस्येदशं 
भचतु । कीटदाम् इन्द्रियं बीय्येवत् अद्तमजयामरत्वप्रद्ं मधु मशु 
र्व ॥ अप फनेनेत्यस्य सन्यस्यास्या्टखदुवाकस्य च श्रुत्या सम्ब 
र्ध उक्तः (१२, ७, ३-४) तस्य शीध्णि च्छिन्ने छोहितमिश्चः सोमोऽ 
तिष्ठत् तस्मादवीमत्सन्त त एतदन्धसो विपानमद्यन् सोमो रा 
जास्त” सुत इति तेनैन स्वद् यित्वात्मन्नद् धताति । तथा एक- 
कारणानि वस्तूनि बिचिच्यम्रानानि दृश्यन्ते यथा च पृथशरभूतानि 
संख्ष्ठानि पुनविविच्यन्ते एवमयमपि खोहितमिश्चः सोमो विवि. 
त्तः सोम पवेति सदादुवाका्थः ॥ ७२॥ 

अद्भ्यः क्चीरं व्यं पिबत् कुङ्डनङ्किरसो धिया । केन 
सत्यभिन्िधम् सिपान लुकमन्धस इ 
पथाऽस्रत मथु | ७३॥ 

अद्यःस्ीरम् । क्षीरोदकयोः संखष्टयोः अन्यः सकाशात् 
क्षारं वरिय्ुञ्य अपित् पीतवान् । क्रुडः हंसः हंस जातिमास्थाय 
आङ्किरखः पराणः । सद्वङ्गनां रसः । पिया प्रज्ञया इत्थ॑भूता हि 
तस्य रज्ञा तस्यां जात्यामेव स्थितस्य भवति । सत्यमेतत् । अ- 
नेन ऋतेन सत्यमिन्दियं॑विपानं शुक्रम् अन्धसः संभूतं भूयात् 
अथ इन्द्रस्य शृद्धेयं निपानथृतं घ्र भूयाह् ॥ ७३ ॥ 

| अशङ्खिस्लः अङ्घानां रसः प्राणो यथा द्रुङ् हंसो भूत्वा धिया प्र 

शया अद्भ्यः सकारात् क्षीरं दुग्धमपिवत् पिवति संसष्टाभ्यां क्षी- 
रोदकारभ्यां श्चीरसमेव हसः पिबतीति जातिस्वमावः । अनेन सत्येने 
दं सत्य यद्न्धसो विपान श्युक्र भवतु अथेन्द्रस्य पयो वीय्यम- 
मृतं भवतु ॥ ७३ 

| | १२९ 



१०२६ मन्त्रभाष्य-वेददीपल्लदहिता शुद्धयन्ञुःसहिता । 

सोयमद््यो वय॑ पिवच्छन्दसा हषण्सः शुचिषत् 
कतेन सत्यि्पम् विपान शुकमन्धस इन्द्रस्ये- 
न्द्रियात्िदं प्ोऽष्डतं मधु ॥ ७४॥ 

सोममन्य: । सोभोदकयोः सख्योः सोमं वियुञ्यापिवत् 
अन्यः सकाशात् । छन्दसा छन्दोनिवद्धेन वेदेन । हंस आदि- 
स्यः शुचिषत् । एतत्सत्यथू तेनेत्यादि समानम् ॥ ७८ ॥ 

हंसः आदित्यः अद्भयः सकाशात्. छन्दसा वेदेन वेदस्पेः कि- 
रणेथेथा सोमं भ्यापेबत् पिवति सोमोदकाभ्यां स्विः सोममेव पिब- 
ति । कतेनेत्युक्तम् ! कीटशः रविः शुचिषत् शुचि निले गगने सी- 
दतीति शुचिषत् ॥ ७४ ॥ 

अन्नात्परिखुतो रसं बरह्मणा व्य॒पिवत् त्रं पथः 
सोमं प्रजाधतिः । ऋतेनं सत्यस्िन्धियम् विपान॑ शु 
कमम्धस इन्द्रस्येल्िथभिदं पयोऽखतं मधु ॥७५॥ 

अन्नात्परिखुतः । अन्नादध विटेक्षणात् संपरिदुतश्च रसं ब्- 
ह्यणा चयीलक्षणेन व्यपिबत् । क्षयञ्च व्यापिषत् क्षत्रस्य पानं 
वशीकरणम् पयःसोमम् प्रथमदरीरी । सत्यमेतत् ऋतेन सत्य- 
मिति समानम् ॥ ७५॥ 

अतिजगती द्वाप्चाशदक्षस । प्रजापतिः प्रथमश्षरीरी परियुतो 
ऽश्रात् खरारूपादन्नात् रसं ब्रह्मणा गायन्रीटश्चणन ञ्यापिवत् विषे 
स्य पीतवान् क्षचञ्च व्यपिषत् वक्शीचकार श्चजियस्य पानं वश्छक- 
रणम् पयः सोमं च व्यपिबत् अनेन सव्येनेदं सत्यम् ॥ ७५ ॥ 

रेनो मुत्रं विजहाति योनिं परचिकशार्दिन्दियम् | 
गर्भा जराथणाच्रंत उट्वं जहाति जन्मना ॥ कलेन स- 
त्थमिद्धियम् विपान॑ राकन्धस इन्द्रस्याच्छयामेद् प- 

योऽमृलं मधुं ॥ ७६ ॥ 

रेतो मूत्रम् । व्यवहितपदपरायः । रेतः विजहाति स्यजं- 



पकोनर्विश्लोऽध्यायः । १९ । कण्डिका ; ७७. १०२७ 

ति । योनिं छचीपरजननम् प्रविशत् इन्द्रियं शिश्नम् । योनिप्र- 
वेशादन्यत् मूत्रं विजहाति । तुद्यद्रारयोरपि मूव्ररेतसोमूत्र- 
स्थानं हित्वान्यत्रावतिष्ठते रेतः । सत्यमेतत् ततः गर्भो जरा- 
गुणा आष्टतः वेष्टितः । जरायु च उस्वं च विजहाति त्यजति । 

न्मना भरसवेन सत्यमेतत् । नानास्थानानमेकद्राराणां प्रथमयु- 
दाहरणम् एकस्यानानामेकद्राराणां द्वितीयम् । ऋतेनेति व्या- 
रयात् ॥ ७६ ॥ 

अतिशक्ष्यो दवे षष्टयक्षरातिशक्षरी । इन्द्रियं पुम्प्रजमनं रिदं 
योनि सछीप्रजननं प्रविशत् सत् रेतो वय्यं चिजहाति त्यजति यो- 
निपवेशादत्यत्र मृं विजहाति समानद्धारयोरपि रेतोनूखयो- 
मूञस्थानादन्यन्न रेतोऽवातिष्ठते । जयरायुणा गवेष्टनेनाच्रत 
जन्मना कृत्वा उद्वं जरायु जहाति । भिन्नस्थानानामेकद्वाराणामा 

क ध, क 

द्यमुद्ाहरणम् पकरयानानामकद्वाराणाः द्धतायम् । ऋतमाते व्या- 

ख्यातम् ॥ ७६ ॥ | 

दषा रूपे उयाकरोत्सत्यानृते प्रजापतिः । अश्चदा- 
मततेऽदघाच्छृद्धा% सव्ये प्रजापतिः ॥ ऋतेन सत्वमि- 
न्दरियम् चिपार्न शुकमन्धंय इन्द्र॑स्ये्धियभिदं पो- 
ऽसतं मधु ॥७७॥ 

दृष्ट रूपे । दृष्ट उपरम्य रूपे सत्यावरृतयोः } इदं सत्यमेवं- 
रूपमिदमनूतमेवरुपमिति व्याकरोत् । व्याकरणं परथक्कायोव- 
स्थानम् । कथं व्याकरोत् । अश्रद्धाम् अनते अदधात् अच्त-. 
निमित्तत्वात् अश्रद्धायाः । धद्धामास्तिक्यम् सत्ये । केः अद्- 
धात् । प्रजापतिः । सत्यमेतत् ऋतेनेति व्यख्यातम् ॥ ७५ ॥ 
 श्रजापतिः रूपे रूपवती मत्तिमतो सत्यानृते दृष्टा उयाकसेत् । 

व्थ्रकरध्ः पुथमूत्व तवाम् इद् सत्यामद्सश्मुतामात पथमत्रास्थाप 

यत् । तदृवाह् । अदते अश्नद्धां नास्तिक्यमदधात् अस्थापयत् अनु 



१०२८ मन्बमाष्य-वैददीपसहिता शयुद्कयञ्चुःसदिता । 

तस्याश्रद्धानिभिन्तत्वात् । सत्ये धद्धामद्वात् सत्यस्य श्रद्धानिमि- 
तत्वात् श्रद्धास्तिक्यदुद्धिः अनेन ऋतेनत्युक्तम् ॥ ७७ ॥ 

वेदेन स्ये ध्यं पिषत॒ सुताया प्रजापतिः ॥ ऋतेन 
सत्थभिन्दियम् शिपान शाषूमन्धस् इन्द्रस्येद्धियःमेदं 
परोऽख्धनं मधुं | ७८ ॥ | 

वेदेन रूपे । वेदेन परिन्नानेन चस्या वा विद्यया । रूपे सुता- 
सुतयोः व्यपिवत् । सुतः सोम उच्यते पयशासुतः । परिख 
त्मजापतिः । सत्यमेतत् अनेन ऋतेनेति व्यख्यातम् ॥ ७८ ॥ 

महाबृहती । प्रजापतिः खुताखुतौ छतादधतयोः रूपे वेदेन क्ञा- 
नेन चय्या विद्यया वा व्यप्िवत् विविच्य पीतवान् सुतः सोमः अ- 
खतः पथः पारख । ऋतनत्युक्तम् ॥ ७८ ॥ 

दषा परिखो रसं शुकर्ण रुक व्यपिवत् । पयः 
सोमं च्रजापतिः । कतेन सत्यभिद्धियस्् पानं शु 
कमन्य इन्दस्यान््य्छद् पयाञटडत मधु ॥ ७२ ॥ 

दृष्ट परिद्तः। रसं शुक्रेण अपेन शुक्रपपर्प् । षिः 
युञ्य अपिवत् पयश्च सों च द्र भजापतिः । सत्यमेतत् । ऋते- 
नेति व्याख्यातम् ॥ ७९ ॥ 

अतिजगती । प्रजापततिः परिश्तः सुरायास्सं दष्टा शुक्रेणद्युः 
छन मन्त्रण पयः साम च शुक्र दुक उड कव्या स्यापचत्ू (लय 

पातवान् । ऋतनत्युक्त य् ॥ ७९, ॥ 

सीसन तन्तं मनसा सनी्िण ऊरणामन्रेणं कवयो 
वयन्ति । अश्िवनी यज्ञ संडिता सर॑स्वतीन्द्रस्य सूपं 
वर्णो भिषज्यन् ॥ ८० ॥ 

सुरेषेसाग्रहान् द्रातरिंदतं जहोति । सीसेनेति भरव्युचम् षो- 



पकोनार्वशो ऽध्यायः । १९) कण्डिका । ८ । १०२९ 

डश जगत्यः । यथेन्द्रस्य भेषज्यं क्रियते तथा आभिरुच्यते । 
यज्ञः पटेन रूप्यते परथमायागरषि । ससेन उर्गाहतरेण च तन्त 
[क पूः ¢ ए षश (^ (= ७ [98 % ५५ ~ मिव पूवापरेः पूतरेदेक्षिणोत्तरेश्च वयन्ति यज्गं के वयन्ति। 
मनीषिणः मेधाविनः । कवयः क्रान्तदशेनाः । मनसा पर्य्या- 
खोच्याः । गुगत्त उक्त्वा अथेदानीं नामत आई ! अरिवनौ स- 
विता सरस्वती दरुणथ किमयं पुरस्छृच्य यद्ग वयति इन्द्रस्य 
रूपं मिषञ्यन् ॥ ८० ॥ 

का० ( १९, ४, १२ ) खुरै्वसाग्रहान्द्वातरि रातं जहोति सीसे- 
नेति परव्युचम् । पञ्चपलो श्र इति परिशिषरोक्तेः ऋष्रमखुराणां म- 
हत्वाच्चाभरभेः खुरः पशुनां वसां गृहीत्वा सीसेनेति परतिमन्त ्ानि- ` 

दात्घख्यान् सुराग्रहान् जुहाति एकेन मन्बेण दयोर्हम इत्यथैः ॥ 
अदिवसरस्वतीन्द्रदेवत्याः षोडरा जगत्यः । जगतीभिलहोतीति 
( ९ € ३, १३, ) श्वुतिबलाद्रहक्चरल्युनानामपि कास श्िलगती- 

त्वमेव । दखादिभियेथा इन्द्रस्य भेषञ्यं तं तदनेनानुवाकेन प- 
तिपाद्यते । अददिवना अद्िवनौ दसौ सविता सरस्वती दखुणश्च म- 
नसा विचाय्य यज्ञं सौत्रामणी वयन्ति निष्पादयन्ति। केन सीसेन 
ऊगीघुत्रेण च सीसन राष्पक्रयणादुणया तोक्मक्रयणात् ताभ्यां 
यज्ञनिष्पादनमित्यथेः। त्र दृष्टान्तः सीसेन ऊणोसु्रण च तन्च- 
मिव यथा कच्ित्छीसेन धतुविशेषेण तन्ञमङ्गदविदशेषं वयति 
उरणसूश्रेण च तन्त्रं पटे वयति । तद्वत् तन्त्र रष्टे च सिद्धान्ते 
परच्छन्द प्रधानयोः अङ्गदे कुटुम्बक्कते तन्तवाने परिच्छद् इति 
कोशात् । कीरा अङ्व्याद्यः मनीविणः मेधाविनः । कवयः 
क्रान्तददीनः । इन्द्रस्य रूप मिषज्यन् भिषज्यन्तः भिषज रुगजये 
कण्डूवपदेत्वादयद्र ततः शतृप्रत्ययः । वचनव्यत्ययः । इन्द्र भषल्याय 
यक्ष वयन्तीत्यथेः ॥ <० ॥ 

क १ न = 

तदस्य सूपमष्ल शच्भिस्तिसख्ो दधुर्देवताः 
स््रराणाः | लोमानि राष्पेवहुवा न तोक्नभिर्त्व- 
गस्य धाष््सभ्रमदस्च राजाः ॥ ८१॥ 
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तरण ` गखनवाससा मजञ(न ववन्वि। कीदश्चास्ते गवां त्वचि षच 
मेणि दधतः खुं स्थापयन्तु ॥ <२ ॥ 

सर॑स्वती मनसा पेचारं वम नासत्याभ्यां वयति 

दातं वपुः । रक्षं परिषुना न रोरितं नग्नहुर्धीरस्नसंर 
न चेमं ॥ ८३ ॥ 

सरस्वती मनसा । सरस्वती मना पय्यालोच्य । पेशम् 
पेच इति हिरण्यनाम रूपनाम च । दहिरण्यवद्रा रूपवद्रा । वद्र 
नासत्याभ्यां च सहिता वयति पटमिव छजति । दशतं वपुः 
द्नीयं वपुः शरीरम् इन्द्रस्य । रसम्परिखुतानरोहितम् । सरं 
च परिसृता सरस्वतीनास्तत्याभ्यामरिविभ्यां सहिता वयति । 
वपुषो रज्ञनाथेम् । अतो रोहितम् रोहित इन्द्रो वेदेषु पवयते । 
अथ तदा नप्नहुः किण्वः धीरः धीमान् । तसरं न वेम त्तरं च 
वेम च सम्पद्यते । नग्रहोः कतैतमात्रं विवक्षितम् विवक्षातः 
कारकाणि भवन्ति । तसरं वेम च इवन्दानां प्रसिद्धम् तसरं 
चयनस्ाघनम् ॥ ८३ ॥ 

 नासलल्याभ्यामस्विभ्यां सहिता सरस्वती वसु धनं दतं दशे 
नीयं दपुश्च वयति पटमिव खृजति इन्द्रस्येति शषः कीदशं वसु 
पेशलं पेखछः इति हिरण्यरूपयोनीम ( निघ० ९, २ 3, ७, ) पेश छा- 
ति गृह्णाति पेशं हिरण्यवद्रूपवद्धा । मनसा विचाय्येति शेषः। 
परिलुता परिखुतः सुरायाः रोहित रोहितं रसं न रसश्च वयति 
इन्द्रवपुषो रञ्जनाय अत एव वेदेषु रोहेतः इन्द्रः पठ्यते । अथ त- 
दा नग्नष्ुः किण्षः खराकन्द्ः पूर्वोक्तः तसरं वयनसाधनं वेम न 
वेमा च मवति तससवेमानो कुविन्दानां प्रसिद्धौ । कीटको न- 

दुः धारः धयमस्यात प्ररवत्तातव वरू मादक ईत्यथः वच. 

क्षातः कारकाणि भवन्तीति वचनात् नश्नदोः कचैत्वं विवक्षितम्॥<३॥ 

पयसा शुक्रपम्रतं जनित्र सुरया मूच्ाल्लनयन्त 



१०३२ भन्त्रमाष्य-वेददीपसदिवा शुद्यज्चुःसंहिता। 

रेतः! अपामतिं दुतिं बाधमाना ऊवध्यं वात॑म्. 
खवं तदारात् ॥ ८४ ॥ 

पयसा शुक्रम् । पयसा दुग्धेन कारणभूतेन शुक्रश्च अभृतं 
च । जनिम् आजन्म जनयन्तः अश्विनो सरस्वती च प्रकृ 
तत्वात् । इन्द्रस्तु भेषञ्यः सुरया च । मूत्रात् सूत्रमिति साधु 
मूत्रश्च रेन जनयन्त । किश्च | अपामतिन्दुमतिमर् बाधमानाः । 
अप्वाधमानाः अपतिषमननं वध्यभावन्दुमोतिश्च । उवच्यम् । 
आमाश्यगतमन्नं वातम् तत्सदचरितं सन्वभ्पक्राशयगतमञ्ु 
विः । तदारात् तदेतत् सुरया जनयन्त । आरात् सुरासन्नि- 
कषात् । संनिकषा हि गन्धादिभिः ॥ ८४ ॥ 

प्ररृतत्वादद्धिविनौ सरस्वती च पयसा दुग्धेन रतो वीय जन- 
यन्त॒ उदपादयन् अडभाव आषः इन्द्रस्येति शेषः । कीटं रेतः 

द्युकरं शङ्क् अग्रतयनदयत् जनित्र जनयतीति जनित्रं जननशील- 
म्। आरात् समीपे स्थित्वा तत्पसिद्धसरूवध्यं वातं नाडीगत स्त 
ख्व च सुरया कत्वा मूतात् मूत्रं चाजनयस्त आमारयगतमन्न- 
भुवध्यम् पक्राशयगतमन्नं सबूवम् । कीटशास्ते अमति वध्यभावं 
दुमति दङ$द्धिश्च बाधमाना निवर्तयन्तः सद्बुद्धि ददत इत्यथैः ॥८४॥ 

इन्द्र॑ः सुत्रामा हृर्दयेण सत्यं पुरोडाशेन सङा 
ज॑जान । यकन् क्लोमानं वरणो भिषज्यन्मतस्ने बा- 
यठ्परैन मिनामि पित्तम् ॥ ८५ ॥ 

इन्द्रः सुत्रामा । परोडाशदेवता इन्द्र भिदञ्यन्ति | इद्रः 
सुत्रामा हृदयेन । हदयमिति ' विभक्तिव्यत्ययः इन्द्रस्य जजान 
जनयति । सत्यम् इन्द्रस्य पुरोडाशेन सविता जनयति । यकृ 
छोमानश्च जनयति वरुणः इन्द्रस्य भिषञ्यमतस्ञे च पित्तञ्च वान्ययेः 
उ्वैपात्रैः ऊरध्वैपात्राणां सौमिकानां वायव्यानीति उक्त । . 

स, क 

न् (मनाते निावर्मति सजति ॥ < ॥ 
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सुष्टु त्रायते रक्षति खत्रामा इन्द्रः वुरोडादादेवता इन्द्रस्य ह- 
द्येण हृदयं जजान जनयति । सविता च पुरोडादनेन्द्रस्य सत्यं 
जजान । वर्णो भिषन्यन् इन्द्र॑स्य चिक्कित्खां कुवैन् सन् यजत् 
कारुखण्डं छोमानं गखनाडिकाञ्च जजान । वायव्यैः सोमिको््व- 
पातनः मतस्ने इदयोभयपःदवस्थे अस्थिनी पित्तं न पित्तञ्च मिनाति 
निर्भिमीते सूजतीत्यर्थः सोभिकान्योध्वपाज्ाणि वायन्यसक्ञानि॥<५॥ 

आन्त्राणि स्थालीमेधु पिन्वमाना गुदाः पात्राणि 
स॒द्घा न धेनुः । चथेनस्य पतन ष्टीहा दाचींभिरा- 
सन्दी नार्भिंर्दरं न साता ॥ ८६ ॥ 

आन्त्राणि स्थाः स्यास्य आन््ाणि अभवन्। किं कूर्वाणाः 
मधु पिन्वमानाः। पिन्वतः सेचना्थः । गुदाः; पात्राणि अभवन् । 
षुदुषा च पनुः दक्षिणा च आदित्यस्येष्टैः गुदा एव अभवन् | 
स्येनस्य च पत्रं पीहा अमवत् । शचीभिः कमेभिः । आसन्दी 

कि क 

नाभिः इन्द्रस्य उदरश्च पाता च। आसन्दीस्थोऽभिषिच्यते अ- 
तस्ततो जायते ॥ ८६ ॥ 

स्थादीः स्थाल्यः आन्बाणि अभवन् । कौटदरयः स्थाल्यः मधु 
पिन्वमानाः मधु सिञ्वन्त्यः पात्राणि गुदा गुदस्थानान्यभवम् । सु- 
दुधा न धनुः शोभनं दुग्धे सा सहुघा दोर च धेनुः आदित्येषठे- 
दै ्चिणारूपा शुदा एवाभवत् । द्येनस्य पत्रञ्च पीहा हृदयवामभा- 
गस्थः शिथिखर्मांसपिण्डः गुट्मसंज्ञोऽभवत् । आसन्दी राचीभिनौ- 
भिख्दरं चासवत् । कीददेयाखन्दी माता जननीस्थानीयः आसन्य 
मसिष्विच्यतेऽतस्ततो जायत इव । नाश्चाथोः ॥ <६ ॥ 

कुम्भो वनिष्टुजनिता शरीधथिधस्थिन्चये यं 
^, 

9.४ 

ं 
ग म अन्तः । प्लाहशिव्यक्तः गत्थार उत्सो दुहे न 
कुर्मी स्वधां पितृभ्यः ॥ ८७ ॥ 

कुम्भो वनिष्टुः । घुश्रसन्धानद्धस्भो बनिष्टुजेनिता च 
जनकथ । दाचीभिः सकीयेरव कषभिः. :। -यसिन्ुम्पे ये 

९२० 
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परथमं योन्याङ्मैः । अन्तेध्ये सुरालक्षणः उपितः । कश्च ¦ 
फारि्ग्यक्तः । स्पष्टः शतधार उत्सः दूषः बहुक्षोतत्वात् दूष 
उक्तः । दुहेन इम्भीस्वधां पितृभ्यः ॥ ८७ । 

कुम्भः सखुराधानङ्कस्भः रचीधभिः कमेभिः कृत्वा वनिष्टु स्थूखा- 
त्तरं जनिता जनयति । यस्मिन् कुम्भे योन्यां कुम्भरूपे योनौ स्थाने 
अत्रे प्रथममत्तमध्ये गभः सुसरूप उषितः । रातधार उल्लः कूपतु- 
द्यः कुम्भः व्यक्तः स्पष्टः फुशिः शिदनो ऽभवत् । कुम्भी सुरधानी 
च पितृभ्यः स्वधां दुहे दुग्धे अन्न पुस्यति खोपस्त अत्मनेपदेष्वि- 
ति तलोपः ॥ <७ ॥ 

सुश्व ४ सदस्य शिर इत्सततैन जिह्वा पवि्प्नद्धिव- 
नासन् सर॑स्वती । चप्यं न पायुर्वस्य बालों च- 
€= £ ५ १ १५ 

स्तिनं दषो हरसा तरस्वी ॥ ८८ ॥ 

युखं सत् । अस्यन्दरस्य यखं सद् । एक्देरलेपः सन्त- 
मिति रप्र | तथा च श्रुतिः | युखं सन्तमस्य जिहा पतित 
चप्यं न पाथुवस्तिवौल इति । शिर इत् सतेन जिहा पवित्रम् 
अरिविनौ आसन् आस्ये सरस्वती च । चप्यं च पायुः भिष- 
गस्य बाः वस्तिथ रेपो हरसा तरस्वी । वारस्य भिधा परि- 
णामः वेय शेषश्च । यदिनाम शेषः हरसा कीरेण तरसी' 
वेगवान् ॥ ८८ ॥ 

अस्येन्द्रस्य सत् सतः पा्रवि्येषो सुखममूत् सतशब्दस्यान्त- 
छोपश्च्छान्दसः सतेन इत् सतेनैवास्य शिसेऽभूत् । पविनं जिह्म 
वत् । अद्धिविना अष्टिवनो सरस्वती च आखन् आस्येऽमघन् । चप्य- 
श्च पायुष्थिद्धियममूत् । वारो सुसगरनवख्चमस्येन्दरस्य भिषण्वे- 
द्यो वरसितिभैदं शेपो लिङ्ग चाभूष् चलेन जयं. जातम् ¦ कीदशः शे 
पः हरसा बी्य्यण तरस्वी वेगवान् ॥ << ॥ ` 

 अद्धिवभ्यां चक्षुरषतं महाभ्ां छगेन तेजो इ- 
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विषां जुतेन॑ । पक्ष्माणि गोधूमैः ङुवलेस्तानि पेशो न 
शुकभसितं वस'ते ॥ ८९ ॥ 

अश्विभ्यां चक्षुः । अरि वभ्यापिन्धस्य चक्षुः संस्यते । 
तदेधरामृतम् । ग्रहाभ्यामदिवदेवत्याभ्याम् छागेन तेजः चक्षुषः 
क्रियते । कर्थभूतेन छागेन हविषा शयतन । हविभूतेन पकेन । 
अपरम् पष्माणि चक्षुषः छोमानि गोधूमः संरिक्रयते । इव- 
ठबेदरविशषः उतानि निविष्ठानि पत्मसु रोमाणि सस्करिय- 
न्ते । पेशो न शुक्रमसितं वसाते । पेश्लोन रूपं च चक्षुषश् 
कर शुद्धम् असितं ष्णश्च दसाते । आच्छदयेते प्रद्रतत्वाद- 
विनो ॥ ८९ ॥ 

अश्विभ्यामिन्द्स्य च्छु; क्रियते अ्रहाभ्यामभ्विदेवताभ्यां चश्चु- 
र्वाष्तमनररवर कयत । रतन पनं ईष्वषा छापन यरूपण 

पक्कट विषा तेजश्धश्चुःखस्वन्धि क्रियते । गोधूमः पक्ष्माणि नेचलो- 
मान करयन्त ईुवरखबदरः उतानं चष्नाव्द्ाच समान करय 

न्ते! शुक्र श्युङ्कमसितं कृष्णं च पेशः रूपं श्ुङ्ककृष्णे नेगते सूपे 
वसाते आच्छादयेते कुर्वीत इत्यथैः प्रर तत्वाददिवनौ कर्तारो ॥<९॥ 

अविन मेषो जसि कीय्याय प्राणस्य पन्था अष्तौ 
म्रहा॑स्यास । सरस्वत्युपवाकैव्योनं नस्यानि बहधिवेद्र- 
जजान ॥ ९० ॥ 

अविन । अविश्व मेषः सारस्वतः । नसि नासिकायाम् 
बीयोय अवस्थितः । प्राणस्य च पन्था मागः अगतः ग्रहाभ्यां 
सारस्वताभ्यां क्रियते । सरस्वती च उपवाकः व्यानं जजान 
जनयति । नस्यानि नासिक्ाप्रभवानि च बहिः बदरैः जन- 
यति ॥ ९० ॥ 

अविः सारस्वतो मेषश्च नसि इन्द्रस्य नासिकायां वीर्य्यायाव- 
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स्थितः! यहाभ्यां सारस्वताभ्यां प्राणस्य प्राणवायोः पन्था मागा- 
ऽतः अनश्वरः क्रियते । सरस्वती उपवाकयंवाङुरेः कृत्वा व्यान 
मिन्द्रस्य व्यानवायुं जजान जनयति । बहिंवदरः सह नस्यानि ना- 
सिकाभवानि लोमानि जजान ॥ ९० ॥ 

न्द्रस्य रूपसषमो बलाय कणोभ्यार ओच्खमृतं 
ग्रहाभ्याम् । यवान बरहिशवि केसराणि ककन्धुं जज्ञे 
मधु सारघं सुखात् ॥ ९१॥ 

4 
इन्द्रस्य रूपम् । इन्द्रस्य रूपं संस्करोति ऋषभः बखाया- 

वतिष्ठते । कणाभ्यां श्रोचरम् अतीतानागतवत्तेमानकषद्धग्राहि । 
अभतय् अहार्यामन्द्राभ्या स्थाापतम्र् । यवि बाहं । भ्रुव 

केसराणि । शुवोः लोमानि अभवन् । ककंन्धु च यज्ञे मधुसा- 
रधम् युखात् । ककन्धु बदरम् यज्ञे स्वयमेव यत्ने इन्द्रस्य युखा- 
त् । मधु । खारषरष्मादि मधुशब्देनाच्यते सादृश्यात् । सार- 
घम् । सरघाः अमराः । यथा सारघं मधु इत्रेतश्ाहूतै भवति। 
एवं छाहादि स्वेस्मादङ्गाद्धवति ॥ ९१ ॥ 

ऋषः वराय सामथ्यायेन्द्रस्य रूपं चक्रे । प्रहाभ्यभिन्द्रःभ्यामस् 
ते भूतमविष्यद्रचेमानश्लब्दग्राहि श्रोजेन्द्रियं कणोभ्यामिन्द्रस्य क्ण- 
योश्चक्र कणेच्ाष्कुख्योः शरोतरेन्द्रियं स्थपितमित्यथेः। यवा बर्ह 
अश्वि भ्रुवोः केसर णि रोमान्यभवन् ककेन्धु बदर मुखात् सा- 
रधं मधु तत्तुल्यं लाराष्टेष्मादि यज्ञे सरघा मधुमक्षिका तत्सम्ब- 
न्धि सारघम मथु नानातस्भ्य आनीयते एवं खाखादि सवाङ्गम्यो 
भवति इति लाखादीनां मधुसाम्यम् ॥ ९१॥ 

त्नन्नुपस्थन चरकस्य रोम सुखे रमश्छभि न 
दयाघ्रजोम । केशा न सीषन्यरसे यै शिखा सि - 
हस्य रोम स्विषिंरिद्दिभाणिं॥ ९२॥ 

 अस्मन्तुपस्थे । आत्मनि उपस्थे च यानि सोमानि तानि 
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क छ, ५ 

ठकस्य छामान । खापात जाताकवकवचनय् । सुख स्मश्रूणर्च 

याति वाचं व्याच्रस्य रमामि । कशा न चषनि | चचक 

शाः शिरसि यशसे निहिताः या च ध्रिये शिखा निहिता या 
च स्विषिः दीपिः यानि चेद्धियाणि तदेतात्सिंहस्य खो ।॥ ९२॥ 

त्मन् आत्मनि हारीरे उपस्थे गद्ये च यानि लोमानि तानि 
वृकस्य रोमानि छखामेति जातषेकवचनम् । सुखे यानि र्मश्रूणि 

क (द [पे 

तान च व्यादध्रडखाम | शान् शााष्ण हइिसस च यर्दास यर्थ 

वश्च; याच श्रिय शमाय शशिखलाया च ल्वादः; आन्तः यान चः 

न्दियाणि तत्सव सिहस्य छोम ॥ ९२॥ 

अद्खमन्दास्मच् भिषजा तददिवनात्मानसङ्ेः सम॑- 
धात् सरस्वती । इन्द्रस्य रुप गतमातमायुर चन्द्रेण 
उथाततिरस्रतं दधानाः ॥ ९३ ॥ 

अङ्कान्यात्मन् । अङ्गानि यस्मिन्नात्मनि भिषजौ वैद्य 
अश्िनौ समधाताम् तदासनम् । अङ्गैः समधात्सरस्वती । 
एवमिन्द्रस्य रूपं शतमानं बहुपतिमानम् । अशनौ सरस्वती 
च । चक्षुः चन्द्रेण हिरण्पयेन ल्योति; अमतश्च दधानाः ॥ ९२॥ 

भिषजा भिषजौ अश्विना अदिविनो आत्मन् आत्मनि अङ्गान्यव 
यवान् समधातां समयोजयताम् । सरस्वती तत् तमात्मानमङ्केः 
समधात् संदे | कीटा अश्व्यादयः इन्द्रस्य रूपमायुश्च चन्दर 

द (५ 

णाह्दक्न स्यातस्यातषा सहस्तमनयरवर दयानाः सस्पादयः 

न्तः | कटश रूप शतमान रातानामनकवा प्राणची मान पूजा 

यस्मिन् तज्ञगत्पूज्यमिस्यथेः ॥ ९३ ॥ 

सरत्वत्ती योन्थां गमश्नन्तरदिवभ्यमं पत्नी सुक्तं 

विमि | अपा रसन वरणो न सश्चन्द्र॑ धिये 
जनर्थन्नप्सु राजा ॥ ९४ ॥ 

सरस्वती योन्यामू } व्यवहितपदप्रायः । सरस्वती्ययो 
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न्याय इन्द्रलक्षणम् मरभ॑म् अन्तमेध्ये अद्िभ्यां परतीथूत्वा सु 
कतं शोभनीकुतं डिति धारयत्ति । तमेवेन्द्रं जनयन् 
भिये विभूत्ये वरुणश्च अप्सु राजा अपां रसेन साश्नाच 
बिभति ॥ ९४ ॥ 

सरस्वत आरतभ्या पदा आअदवनाः पल्ला भ्यूत्ता योस्थामन्त्या- 

नम्य गमा मन्द्रूखश्चम सहत यथा तथा चासन छत बदिमल्त अ. 

ष्ट्य राजा अपामादइवरा वर्मः अपा स्न सखा उद्करसश्रूतन 

सादना इन्द श्रिये जनयन् सम् विभसीत्यदषद्धः । नश्चाथः ॥ ९४ 

तेजः प्लान हदिरिन्द्ियाव॑त्वरिष्चिता पय॑सा 
सारघं अचु । अदिवभ्यां दुग्धं भिषजा सरस्वत्यास 
तासुताभ्यास्श्तः सोम इन्दुः ॥ ९५ ॥ 

इति माध्यन्द्नीयायथां वाजखनेयिसंदितायाम 
ऊनविरोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 

कछ 

तेजः पञ्चूनाम् } तेजः पदूनयुपादाय हवि इनद्धिया- 
वत् वीयेवत् उपादाय । परिखुता हदिभूतया । पयसा हविभू- 
तेन सारघमिव मधु । अष्िविभ्यां दुग्धम् । सारघाः चमराः ते 
यथा अद्धय ओषधीभ्यश्च रसमादाय दुहन्ति । एवमतभ्यो 
द्रव्येभ्यः अशिविभ्यां दुग्धं सोत्रामणीलक्षणमर् । कथम्भूताभ्याम् 
भिषजा मिषरभ्याम्र् सरस्वत्या च । किञ्च सुतासुताभ्यां प- 
रिसुखयोभ्यां सकाशात् अग्रतः सोपः इन्दुः इग्ये एवै येः 
सौत्रामणी दृषा तेभ्यः ऋषिभ्यो नमोऽखिभ्यां च सरस्वत्यै 
च । एवमियमृषिश्रुतिः.॥ ९५ ॥ 
इति उव्वटकूती मन्त्रमाष्ये एकोनविंशतितमोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 

नी 9 
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भिषजा भिषरभ्यामश्िभ्यां खरस्वत्या च इन्द्ियावत् इन्द्रिय 
चत् वीय्येवत् पलां सस्वाध्वे हविरादाय परिश्युता पयसा च सह 
सारघं मधु चादाय इन्द्राथं तेजो दग्धे खावितम् । खुतासुताम्यां 
परिस्नुत्पयोभ्यां सकाशात् असतोऽ्चतसूपः इन्दुरेदवय्यप्रदः सोम- 
श्च दुग्यः॥ एव येः सरस्वत्यरिविभिरिन्द्राय नानाद्रव्येभ्यो नानार 
सानादायोपकारः कतः तेभ्यः सोत्रामणीद्रष्युभ्यो नमः ॥ ९.९ ॥ 

श्रीमन्महीधरकृते वेडदीपे मनोहरे । 
खुसादीन्द्राभिषेकान्तोऽ्ध्यायो नवद्श्ोऽगमत् ॥ १९ ॥ 

अथ विद्धोऽध्यायः 

छ्यतच्रस्य योनिरसि क्षस्य नाभिरसि | मास्व 
हिषण्सीन्मा भा हिष्न्सीः॥१॥ 

्षत्रस्य यानिरसि । गायती । आसन्दी वेधोरुपदधाति 
अद्धचंन । क्षत्रस्य ख योनिर्त्पतिस्थानमि । आप्तन्यामाभे- 
पिक्तो हि गुणधमोनदहेतिं राजेस्येतदभिप्रायं योनित्वम् । क्षत्र 
स्य नाभिश्च चहनन्त्वपसि । कृष्णाजिनपस्यापास्तणाति । षा 
त्वा हिंसीत् । कृष्णाजिनमच्यते । मा त्वापियमासन्दी हि 
सीत् । पाचव्वंमां हिंसीः । यत्नाध्यासोऽज् छृष्णाजिन- 
स्य । यज्ञो वै कृष्णाजिनं यङ्गस्य चेवात्मनशाहिसाया इति- 

तिः। १५ 

का० (१९, ४,.८ ) सोमासन्द्विदासन्दीं जाचुमाज्रपदी वेयो- 
निदधाति श्चचस्य योनिरिति । जाजुपमाणपादामासन्दीं वेदयोमैध्ये 
चिद् थते सोमाखन्दवदिति युञ्रज्न्युवाम् आक्न्याद्धो पादौ द्- 
क्चिणषेदो दबुत्तरवेदौ यथा तथेति सू्राथैः॥ आसन्दे ताका दविपदा 
गायना | ह आाछान्द् त्व द्वनर्थ या चड्ल्वाश्तस्यानसन्स । जसन्या- 

मभिषिक्तो रुणधमानहेति राज्ञेति भावः । सत्रस्य नाधिनैहनं ब- 
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न्धनं चासि ॥ का० ( १९, 8, < ) ऊृष्णाजिनमस्यासास्वणाति माः 
त्वेति । अस्याभासन्यां कृष्णाजिनं छदयेदित्यथेः ॥ यज्ञुः कृष्णा- 
जिनदेवत्यम् प्राजापत्या गायत्री । यज्ञाभ्यासेन कृष्णाजिनं प्रार्थ्य 
ते । हे कृष्णाजिन ! आसन्दी त्वात्यांमा हिसीः वत्वं च मामां 
म िसीः मा जहि । यज्ञो वै कृष्णाजिनं यज्ञस्य चवात्पनश्धाहसा 
ये इति ( १२, <, २, ९; ) श्रुतेः १॥ 

निषंसाद् ध्रृतत्रता वरणः पस्त्यास्वा । साञ्नाञ्या- 
य सुक्रतुः । मृत्योः पादि ! विव्योत्पाहि ॥ २॥ 

आसन्यायुपविश्चति । निषसादेति व्याख्यातम् । पादयो. 
रुकमय्ुषन्यस्यति । म्रत्योः पाहि गोपाय । पृद्युशब्देनात्ाशच- 
निरुच्यते । विव्ोत्पाहि विद्चतः पाहि ॥ २। 

का० (१९.४,९. ) तस्मिद्चास्ते यजमानो भिषसादेति । यजमानः 
कष्णाजिने उपविशेत् ॥ व्याख्याता (१०,२७) ॥ का० (१९.,४,१०१९१) 
पादयो रुक्मा उपास्यति राजत सव्ये सुत्योरति सवण शिर- 
स्येके बविद्योदिति । आसन्टप्विषटयजमानस्य पादयोरधो रुक्मो भ- 
ण्डलाकारौ मूषणविरेषौ न्यस्यति राजतं सव्ये खत्योरिति मन्ञेण 
सौवण दक्षे विद्यादिति सौवण स्क्मं शिरसत्येके ऊखुरिति सूः 
ताथः ॥ सुक्मदेवत्ये यक्तुषी देव्यो बृहत्यो । हे सुकम ! सत्यः अका 

रुमरणान्मां पाहि रक्ष । हे सोवण ! सुकम } वियत् विद्युतः मांपा- 
हि षिद्यातत इति बिद्योद् विच्प्रत्यये गुणः विद्यत्पाता द्रश्चेत्यथैः॥२॥ 

देवस्य त्वा सवितुः प्र॑सवेऽदिवनोाबाहुभ्यीं पृष्णो 
हस्ताभ्यास् । अद्धिवनोर्भषलञ्येन तेज॑से ब्रह्मवचसाथा- 
षिञ्चामि । सरस्वस्थै गेषस्येन कीय्थययालाद्याया 
भिषिश्चामि | इन्द्रस्येन्दरियेण बलाय श्रिये यक्मेऽमि 
[तु| 

1पृश्चामे | २॥ 

अभिषिश्ति । देवस्य 
पञ्येन । भिषजः कर्मं भेषञ्य 

ख्यातम् । अशिनो 
द्मः | तच भषल्यन्ा- 

ॐ 
क 

| 
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भिषिश्वामीति सम्बन्धः ) किमयेमित्यत आह । तेजसे व्रह्मव 
चैसाय च । सरस्वस्ये भेषल्येन दीयोय अन्नाद्याय अभिषि- 
श्वामि । सरस्वत्ये इति षष्ठ्यर्थे चतुर्थी । इन्द्रस्य इद्धियेण 
वीर्येण । बाय श्ये यक्षसे च सवाथांयाभिषिश्वामि ॥ ३ ॥ 

का० ( १९. ४, १४ ) स्वंसुरभ्युन्शदित शेषरभिषिश्चत्या मु- 
खादवस्नावयन् प्रतिदिश् सव्र सावित्रमदिवनोः सरस्वत्या इन्द्र 
स्येति प्रतिमन्तम । वेतसमा्नस्थापितेवैसाग्रहरेषेः भतिद स्थि- 
तोऽध्वयुरा मुखादवस्यावयन्नासन्दीस्थं यज्ञमानमभिषिश्चति मन्त्र 
येण कीदशाम् सर्वैः सुरभिमिश्वन्दनकपुरकस्तुरीकेसरादिभिरुद- 
सितम् । सावित्रं यजुरैवस्य त्वेति सवे भनिष्वपि मन्तेष्वन्वेति । 
चतुर्थाऽभिषक उत्तरे स्थितसिभिमन्तेमदाव्याहतिभिरिन्द्रस्येति 
तृतयमन्त्रेण वा कुःय्यीदिति सु्राथेः ॥ देवस्य त्वा । व्याख्यातम् ॥ 
अदिवनोः । चीणि लिज्ञोकक्तदेवताने आदं प्राजापत्या इृहतीदेक- 
ग्गायञ्यौ । हे यजमान ! अद्धिवनोः भेषज्येन वैदययकर्मणा त्वामभिषि- 
ामि भिषजः कम मेषञ्यम् किमथे तेजसे कान्त्यै ब्रह्मवचंसाय स- 
च तरास्ललितवेदतेदाद्ग जनेता कीरित्ैह्यवचलम् ॥ सरस्वत्यै भेष- 
ल्येन षष्ठ्यथ चतुर्थ सरस्वत्या भिवङ्ज्मणा च भवन्तं देवमभिषि- 
आमि किमथ वीय्यायान्नाद्याय वीय्यै सामथ्यैम् अन्नायमन्नमक्ष- 
णसामर््यम् तस्मै ॥ इन्द्रस्येन्द्रियेण इन्द्रियपारवेन सामथ्यैनच 
त्वामभिषिश्चामि किमथ बलाय सामर्थ्याय धिये सर्वसमृद्ये यश्ल- 
सर कीत्यै॥३॥ 

कोऽसि कतसोऽसि कस्म त्या कायं त्वा | सुदल 
क सुभङ्गल सत्थराजन् | ४॥ 

यजपानमालभते । कोऽसि । गायत्री । कः प्रजापतिर- 
सि । कतमः परजापत्तितमः अभि । अतिकयाथं द्रैमप उपादान 

बहो हि प्रजापतयः । कस्मे परजापतिपद्ीप्नये लामभि- 
सिक्तवानहं यतः काय ला । मजापतिमावाय त्वामहमाभेषि 
क्तवानस्मि यतः । सुरुरोकेस्यारन्धो इयति । है कस्यणमङ्गक 
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है सत्यराजन् सत्य; अनवरः राजा अस्य ॥ ४॥ 

को० ( १९, ४, १९.) यञमानमाङभते कोऽसीति । अध्वययै- 
जमाने स्पृद्यत्ति ॥ पाज्ञापत्या गायत्री उष्णम्गसो षटूसतेकादरशो- 
ष्णिग्भरेति वचनात् । हे यजमान ! त्वं कः प्रजापतिः असि अत्यन्तं 

कः कतमः श्रेष्ठः प्रजापतिरसि प्रजापत्यो बहवः क्रोत्तमोऽसि । 
कस्मै प्रजापतिपदरप्राप्तये त्वामहमभिपिक्तवानिति शेषः काय भर 
जापतिभावाय चाभिषिक्तवान् ॥ का० ( १९, ४, २० ) सुश्टोकेलया- 
रब्धो ह्यति । अध्वयुंणा स्पृष्टो यजमानः सुदलोकादिसखक्ञान्नस- 
नाह्वयति ॥ हे सुदखोक ! एहीति शेषः शोभनः रलोकः कीश्चिये 
स्य । शोभनं मङ्गखञुदयो यस्य ख सुमङ्गलः हे सुमङ्गल !{ त्वमेहि । 
है सव्यसजन् } एष्ट सव्योऽविनाद्ी राजा प्रथुयस्य सः॥ ६॥ 

शिरोमे श्रीये्ठो सुखं ल्ि्िः केराषिच उमश्र 
णि। राजांमे पणो अस्त खन्राद् चक्चुचिराद् शओ्रो- 
त्रम् ॥५॥ 

नि = ह + = ० ^ ४५ 
अङ्गानि काखतं यथाङङ्गप्र् ररा स पञ्चभिः । तृता 

गायत्री अन्त्या पदहापङ्खिस््यवसाना अनुष्टुभोऽन्याः । इन्द्रोऽ- 
# ति प (५ भू (~ \ ^ ^ 

भिषक्त आत्मानं राष्ठीयुतस्परयन्नाह । शिरो मे श्रीवेतेते यशे 
„ € (4 (न ७५, [क ९५ 

युखं वतते । त्विषिदी्षिः केशाश्च स्मश्रूगि च वतेन्ते । राजा 
५ # तं (५ ( ङ्य # ९ षे 

प्राणः मे अमृतं वतते । संगतं राज्यं यत्रस सम्राट् चक्षुव- 
४ ह ष § ` 0 क ^ , (+ 

तेते । विराट् भो वत्तेते | पिरादू परथमश्षरीरी ॥ ५॥ 

का० (१९, 9, २९) अद्धानि चारभते यथ्छिङ्ग दिसे म॑ इति 
प्रतिमन्त्रम् । यज्ञमानो यथाछिङ्गमङ्गाम्यारुमते ॥ ₹न्द्रह्यरसीरावय- 
वदैवताकं पञ्चच तच तृतीया गाय्ी अन्त्या उयवसराना मह्ापाङ्कः 
विख ऽचुष्टुमः। अभिषिक्तो यजमान इन्द्ररूपम् आत्मान संयौत्म- 
कं पदयन्नाद् । मे मम रिरः श्रीः शोमास्तु चक्तते वामे सुखं यशो- 
ऽस्तु केशाः दमश्चणि ुखसोमानि च त्विषि्दुश्निरस्ु । साजा दीप्य. 
मानो मे मस प्राणो इखुखवायुर्रतमस्तु चश्चुसिद्धयं सथ्रार् अस्तु 
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सम्यक् राजते सथ्राद् । धोत्रमिन्द्ियं विराट् विविधं राज- 
मानमस्तु ॥ ५॥ 

जिह मे अद्र बाहो मनो खन्युः स्वराङ्मामः। 
मोदाः पश्ठोदा अङ्खलीरङ्ानि भिं मे सदः ॥ ३ ॥ 

जिहा मे । जिहामे भद्रं वतेते । वा महः वतते पूना- 
कारिणी वतेते । पनः मन्युः वतेते मनः क्रोधणडल्दायि वतते 1 
भाषः कोधः स्वराज्यक्षमो वतेते । 

उक्तश्च । 

शक्तिरदितोऽपि इष्यति मानं चोद्रहति भवकजनोऽ 
ङ 

प 
[क ९५. 6 (पन  अथैरषितोऽपि की जानाति बिधि व्रिदम्बयितुम् इति । 

मोदाः भरमोदा अङ्खछयः अङ्गानि च पम दत्ते ¦ मित्रमे 
सहः मित्रवर म सटः सतरूमपमिभावेत् वतेते ॥ ६ ॥ 
` मे जिह रखनेन्द्ियं भद्रं क््याणरूपमस्तु । वार् कागिन्दियं 
अहः मह्यते पूज्यते महः पुञ्यमानास्तु महतेस्सयुन् प्रत्ययः मनो म- 
न्युः ऋोधरूपलस्तु कोधरूं ददातु । मामः क्रोधः स्वराट् स्वेनैव 
राजमानोरऽस्तुन तु कुतश्चित्परातिहन्यतामित्यथेः । तदुक्तम् । शाक्त 
रष्टेदःऽपि कुप्यति मानं चोद्वदति सेवकजनोऽपि अथेरहितोऽपि 
कामी जानाति विधि बिडम्बयितुसिति। अङ्कुलयो मोदाः आनन्द्- 
रूपाः सन्तु मोदन्ते ता मोदाः पराच । अङ्गानि प्रमोदाः पकृष्टह- 
षाः सन्तु! मे मम पितरं सहः अस्तु सते अभिभवति सच्रुमितिं 
सहः रिपुनाराकमस्तु ॥ ६ ॥ 

6.1 बाह मे वलमिन्धियण हस्तं मे कथं 
मात्मा क्ष्रसुरो ममं ॥ ७॥ 
 बाहूपे। बह्म वरप्मिद्धियश्च वतेते इस्तामेक्मेच 

वीर्यं वतेते । आत्मा अन्तरात्मा क्ष वतेते उरश मम ॥ ७॥ 
 . मे बाहू वस्तु वख्वन्तौ स्तामित्यथः । इन्द्रियश्च चलं स्वका- 

[क्न | [2 

, (५. € 
खीय्येम् । 
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स्य॑श्षममस्तु । मे दस्तौ कमे चास्तु सत्कमकुशरो सामथ्यैवन्ती 
च स्तामिंत्यथैः। मम आत्मा अन्तरात्मा उयो हृदयञ्च क्षत्रं तात् 
व्राणकरमस्तु ॥ ७ ॥ 

पी रष्टमुद्रम्सो यीषाइच ओणी । उरू अँ- 
र्ती जाननी विषो येऽज्ञंनि सुकेतः ॥ ८ ॥ 

पृष्ठम । पृरष्देशो मे राष्ं वतेते । उदरं च असौ प्रीवाच 
श्रोणी च । उरूच अरत्नी च जानुनी च विश्रो मे वतैते) 
अन्यान्यप्यङ्गानि यानि सवतः ॥ ८ ॥ 

मेमम पृष्टीः पृष्टप्रदेदयो राष्ट देश्यो देशषत्सर्बाधारमस्तु । मे मम ` 
उदरमंसो स्कन्धौ श्रवाः कण्ठदेशा श्रोणी करिदेकौ उरू स् 
थिनी अरल्ञी दस्तदेसौ जायुनी च सर्वतोाऽन्यान्यङ्गानि च विश्षः 
भरजाः सन्तु प्रजावत् पोष्याः सन्तु ॥ ८ ॥ | | 

नाभिंमे चित्तं विज्ञान पायुर्मेऽप॑चिति भसत् । ज- 
जन्दनन्दावाण्डौ मे जगः सौम॑ाग्धं पसंः । जह्ान्यां 
पद्यां धमोऽस्मि विदि राजा प्रतिष्ठितः ॥९॥ 

नाभि्मे ! नाभि्मे चित्तं विज्ञानश्च वतेते । चित्तविज्ञानयोः 
को विशेष इति चेत् । विज्ञानं विन्नः तजः संस्कारधित्तम् । 
पायु्मे अपचितिभसच वतेते । पायुगुंदभदेशः अपचितिः पू- 
जा । भसच्छब्देन स्लीपजननं गौडा आहुः । नच यजमानस्यै- 
तद्भवति । अतः पत्रीविषयमेतत् । आनन्दनन्दौ आण्डौ पे 
वेते! भगः सौभाग्यं पसो मे वतते। भगः महदैदवथेष् । पसः 
पसतेः स्पृशतिकमेणः शिरनगुच्यते । जङ्ाभ्यां पद्याओ् धर्मोऽ- 
सपि । धमेम्मति हि राजा भवति विशि भतिष्ठितोऽस्मि ॥ ९॥ 

मे नाभिः प्चित्तं क्ञनरूपमस्तु । पायुमं गुदेन्द्रियं विज्ञानं ज्ञान. 
जनितसस्काराधारमस्तु । मलत् स्रीपरजनमपाचेतिः प्रजाङूपमस्ु 
` ुभगमस्तु यज्ञमानपल्लीविषयमेतत् । मे आण्डौ इषणो आनन्दन ` 
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स्दौ स्तामानन्देन सम्भोगजनितसुखेन नन्दतस्तौ तत्सुखमोक्तारौ 
भवतामित्य्थः । पसः पसतेः स्पृश्ातिकर्मण इति यास्काक्तेः पसम 
लिङ्गं भगः सौभाग्यं चास्तु भग देदवर्य्यं सौभाग्यं सम्पात्तिः सर्वदा 
मोगासक्तमार्त्वित्यथैः । जङ्घाभ्यां पद्यां चाहं धमोऽस्मि उपटश्छष- 
णमेतत् स्ाङ्गेधमेरूपोऽस्मि धर्मरूपत्वादेव विशि प्रजायां राजा 
प्रतिष्ठितोऽस्मि ध्मघ्रतिष्ठितो हि राजा भवति ॥९॥ 

५, ॥ प्रति छते प्रतितिष्ठामि रषे प्रत्यर्केष प्रतिति 
छाम गोषु । प्रत्थद्धेष प्रतिंतिष्ास्यात्मन् प्रतिं प्राणेष 
प्रतितिष्ठामि पृष्टे परति यावांप्थिव्योः भरतितिष्ठामि 
यज्ञे ॥ १० ॥ 

कष्णाजिनेऽवरोहति परतिक्षज्रमिति यजुषा । प्रतितिष्ठामि 
क्षत्रे प्रतितिष्ठामि राष्ट प्रतितिष्ठामि च अश्वेषु प्रतितिष्ठामि गो- 
घु प्रतितिष्ठामि च अङ्गषु भरतितिष्ठामि च आत्मनि प्रतितिष्ठामि 
च प्राणेषु प्रतितिष्ठामि च पृष्टे मतितिष्ठामि च चावाप्रथिव्योः 
भवितिष्ठामि च यज्ञे ॥ १० ॥ 

 का० ( १९. ७, २३ ) ऊइष्णाजिनेऽवरोहति प्रति श्च इति । आः 
सन्दी तो यजमानः ईष्णाजिनेऽवतरति ॥ बिश्वदेवदेवत्यं ज्ञुः अ- 
तिशक्री । अहं क्षत्रे प्रतितिष्ठामि । क्षतनियजतौ अतिष्ठायुक्तो भ- 
चामि । रषे देर अद्वेष गोषु अङ्गेषु करपादाद्यवयवेषु आत्मन् 
आत्मनि चित्ते प्राणेषु पञ्चसु पुष्टे पुष्टो समृद्धौ चयावापरथिव्योः स्व 
गेहरोकयोः यज्ञे ज्योतिष्ठोमादौ च पतितिष्ठामि। क्रियापदात्रचि 
फडातिषायद्योत्तनाथो । क्षज्ियदेक्योः प्रतिष्ठा वशीकरणम् गोऽदव- 
प्रतिष्ठा तत्रि; प्मणाङ्पतिष्ठा नीसेगत्वम् आत्मप्रतिष्ठा निस- 
धित्वम् पुष्टपरतिष्ठा धनसखद्धिः द्यावापृथिव्योः प्रतिष्ठोमयरोक- 
कीति; यज्ञे पतिष्ठा यज्करणम वदयविदवः पड्युमान्निराधिव्याधिः 

श्रीमान् यज्षकत्तौ च भवेयमिति भावः ॥ १०॥ 
च्रयादेवा ए्कादक्रा त्रयारेव्छाः सुराधसः । 
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७ 

बृष्टस्पतिपुरोहिता देवस्य सरुः सवे । देवा देषैर- 

श्रयो देवा उति राक्वन्ते जदह्यति । पर्त्या उ्यवसानया 

ठेव्या । परेण यजुषा स्वाहाकारान्तन च । व्यदाहेतपदपायः 

ये एकदशद्बाः त्रयः त्रमरकाशःये च एकषताः अयश्च 

्रयसिशस्छपद्यन्ते । सुराधसः शोयनधनाः राध इति पनना- 
म । रष््वुदन्त्यनेन ।येच् बहृस्पतिषुराषहिताः । ते देवस्य स- 
नस ५ ९ नो (जस य ६ ्, 

रितः सवे परसवे दतेमानाः । देवा देवेषेक्ष्यमाणेः सह अवन्तु 
पारयन्तु पाम् ।॥ ९११ ॥ 

का० ( १९, ५ < ) अया दैवा इति चखान्ते जुहोति । रासख्स- 
माश वषयूकृते त्रया इति कण्डिकाद्धयात्मकेन मन्त्रेण चयलि व- 
साग्रहं ज्ञशोति ॥ अ्यवस्ाना विद्वदेवदेवत्या पङ्कः । एकादश देः 
वा देवैः वक्ष्यमणिः खद मा मामचन्तु स्वम्तु । कीददाः चयोऽवय 

क अ 

वा येषां ते संख्याया अवयवे तयप् ( पा० ५, २४२) द्वि्जिभ्यां त 
यस्यायनज्वेति ( पा० ५, २, ४३ ) अयजादेशः । एकादश व्रिशुणा 
दत्यथः तेच कतीति स्वयमचाह् अयश्लश्ाः तिसछभिरधिका चि- 
दातखख्यः येषां ते चयखिरादसंख्या इत्यथैः सुराघसः शयनं सा 
धोयेर्षां ते राध दति धननाम राध्ुवस्त्यनेनेति ( निर ४, £ ) 
यास्कोक्तेः । तथा कृटस्पदिषुरःेतःः ब्र्टस्प्रतः पुयेह्ितो येषां ते। 
तथा सवितुः देवस्य सवे आज्ञायां वत्तेमानाः देवा; दीप्यमानाः॥११॥ 

प्रथमा दिती हितीयास्तृतीधं स्तृतीयाः सत्येन 
1 (~^ € 

सत्य यकेन यन्तो यज्जाययजलट्षि सामनि: सामन्यु- 
गाभिच्छचः पुरःऽनुकवाक्याभिः पुरोऽनुकास्या याल्या- 
मियीस्था वषट्कार चवटशारा आदुंतिसिराहंतयो मे 
कालाम् समम्रेथन्तु सूः स्यादा | १२॥ | 

कृथमवन्तु । प्रथमा देवाः द्वितीयः सहिताः अवन्तु द्धि 
तीयाः ततीयः । तृतीयाः सत्येन । सस्यं यज्ञन यज्ञो यजिः 
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यज.पे सामभिः | सायानि कममिः ऋचः पुरो ऽदुबाक्याभिः 
पुरोऽतुत्ाक्या याज्याभिः याज्या वषट्कारैः वषट्कारा आहु- 
तिभः । एवमेकादचसंख्यैः तिप्रकारेदेवैर्तरोत्तरपाछितीं 
आहुतयः मे कामान्समद्धेयन्तु । से बद्धेयन्तु । भूयः सुहुत- 
१९१ ~ ॥ 

कथमवन्तु त्राह । विद््वदेवदे बह्यमाश्गीर्ख यज्चुः प्रकृति च्छ 
[र [ (ष , । प्रथमा देवा द्वितीयैः सहिता मामवन्तु द्वितीयास्तृदीयैः स- 

हाघन्तु तृतीयाः सत्येन सह खत्वं यज्ञेन सह॒ यज्ञो यञ्जुिः सह् 
यजंति सामभिः सह सायान्युभ्मिः सह ऋचः पुरोप्वुवाक्याभि 
सह् धुरा सुवासा चार्खा्ः सह वान्वा चवदटूकारः सहु वषय 

करा आदालामः सह् पव (लप्र ,२९क {दशस स्मद् उस्र चर पा 

खिता आहुतयो मे मम कामानाभिखाषान् समर्ध॑तम्तु पूरयन्त भूः 
भवनं भूः इुतापिदं स्वाहा छहुतमस्तु ॥ १२॥ 

खोमा।चि पररिमश्च त्वङ्ख आनंतिरःग्तिः । ला- 
सं छ उपनतिवेस्वास्थ खल्या स आनतिः ॥ १३॥ 

यजमानो ्रहान् भक्षयति । खोयानि परयत्तिः । अनुष्टुप् 
#५ ५५५ 8 ते _ + ¢ ते (~. ज 

मम यामि लोमानि तानि भ्रयतिवंतेते | प्रयतिः प्रयलः | त्वक् 
~ €^ € यनम 1. ता £ ^~ भूः 1 

मे आनतिवेतेते आनयनमानतिः | त्वगेव सवांभि भूतानि मम 
^, ^ 9. ^ रं ४ आनतानीत्याभिमावः । आगतिशं द्रव्यादिमोसं मे उपनतिवेतं- 

7 (~, ¢ थ 

ते । उषनेभन्ते हि पम भूतानि । वसु परनानि अस्थि मम वतेते । 
परजा मे आन॑तिः॥ १३॥ 

` का०( १९) ५, १० ) प्रत्यश्चमश्चं यजमानो रोमानि प्रयतिरिति । 
यजमानो भ्रहश्ेषं धत्यक्षद्ुपहवयूदक्रं भक्षयति ॥ लोमत्वमादिदेव- 
ताुष्डुप् ! मम खोपानि प्रयिः पयत्तनं ्रयतिः प्रयक्ग वकचचैते तथो 
दामो यथा लोमस्वाप परयद्लः । से मत स्वम् अनिः अगतिश्च 
आनमन्ति भूतानि यस्यां सा आनतिः आगच्छन्ति भूतानि यां 
प्रति सा आगतिः मदीयां त्वच दृष्ट भुतान्यागच्छस्ति नमन्ति च- 
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त्यर्थैः। मे मम मांसमुपनतिः उपनमन्ति भूतानि यत्र । ममारस्थि 
चु धने धनरूपमेव । मे मञ्जा आनतिः आनमन्ति भूतानि यत्र । 
उपरक्चषणमेतत् मम क्षप धातवो जगद्धश्षीकरणसमथौ इत्यथः ॥१३॥ 

येदेवा देवदेडनं देवांसश्यकमा वयस् । आग्नौ 
तस्मादेनसो विद्वान् सखुञ्चत्वणष्ण्टसः ॥ १४ 

इत उत्तरमवभृथः मासरङ्कम्भं पवयति । यदेवाः ति- 
सोऽनष्टुभोऽभिदेवत्याः । देवाः देवासः द्रे आमन्निते त्रिस्था 
मानपि देवान् बोधयति । यक्किञ्चित् हे देवाः है देवासः । दे 
वहुईन चक्रम । कृतवन्तो वयम् । अत्रिम् तस्माद् एनसः षाः 

पात् विश्वात्सवेस्मात् युश्चतु । अंहसश्च पापात् ॥ १४॥ 

दत उत्तरमवभथः ॥ का० ( १९. ५, १२३ ) मासरङुम्भं श्रदयति 
यदेवा इति । अवश्ये त्वा यदेवा इत्यादिना वरुण नो मुञ्चेत्य- 
न्तेन ( १८ ) साधकण्डिकाचतुष्कात्मकेन मन््ेण मासरङ्कम्भं ज- 
छे तारयति ॥ अग्निवायुसूय्येदेवन्यास्तिसरोभ्युष्टुमः अआगण्डीसं- 
ज्ञाः । दीव्यन्ति देवाः दीप्यमाना हे देवासो देवाः ! वयं यदेवरेड- 
न देवानां हेडनमपराधं चकृम रतवन्तः कसोतर्लैट् संहितायां 
छान्दसो दधेः । आग्निस्तस्मादेनसः पापात् मा मां मुञ्चतु पृथक्ष- 
रोतु विद्वात् विद्वस्मात्सवेस्मात् अंहसः विघ्ना मुञ्चतु । ङ्सेः 
स्माद्भाव आः ॥ १४॥ 

यदि दिवा यदि नक्तमनांश्श्स चकृमावयम् । या- 
युमा तस्म्रादनणो विद्वान् सुचत्व्न्ट्सः ॥ ५५ ॥ 

यदि दिवा । यदि दिवा अहनि यदि नक्तं रत्रौ एनां- 
सि पापानि च्म कृतवन्तो वयम् । वायुः मां तस्मात् एनसः 
विद्वात् युश्चतु । अहसः ॥ ९५ ॥ 

यदि चेत् दिता जहमि यदि नक्तं राओ वयमेनांसि पापानि च- 
ङम । चायुः तस्मादेनसः विद्वस्मरादंहसशथ् मां मुखत ॥ १५॥ ` 
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अदिं जायद्यदि स्वप्न एना र्सि चकमा वयम् । 
सय्यौ सा तस्मादेनसो विद्वान् सुञ्चत्व४हं सः ॥१६॥ 

यदि जाग्रत् । यदि जाग्रदवस्थायाम् यदि स्वम्रावस्था- 
याम् एनां सीति समानव्याख्यानस् दुय इति विशेषः । श्रुतिस्तु 
लक्षणया व्याचष्टे । मतुष्या वै जागरितं पितरः सुप्र मनुभ्यकि- 
स्विषंशचवेनं पितृक्रिखिषाच युश्चलिति ॥ १६ ॥ 

। यादे जाग्रत् खक्तम्या दुक् यदि जाग्रति जाग्रदवस्थायाम् यदि 
स्वपर स्वप्राचस्थायमेनांसि वयं चकृम स्टुय्यस्तस्मादेनसः विस्वा- 
दृटसश्च मां सञ्च ॥ श्रुत्या त्वन्यथा ्याख्यातम् । जाघ्रति मयुष्ये 
यत्पाप् करत स्वद्र पतूषु यत् पपि इतम् तस्मान्मा मुतु । मनुष्या 

चै जागरितं पितरः सुत्तं मयुभ्यक्किस्विषा्चेवैनं पिृकिल्विषाच्च 
मुञखतीति ( १३, ९५२, २) श्तेः ॥ १६॥ | 

यद् ग्रामे यद्रण्ये यत्समा यदिन्िये । यच्ूदर 

यदर्थे यदेन॑श्कृमा वयं यदेकस्याधि घमाणि तस्यावय- 
जनमनसि ॥ १७ ॥ 

यद् ग्रामे । यदरण्ये यत्छभायां यत् इन्द्रिये इन्द्रियविष- 
ये | देवविषय इति श्रुतिः । यत् श्रे यत् अर्ये । अय॑स्वामि- 
वैश्ययोः यच्च एतदव्यतिरिक्तमेनः चकृम वयम् । यच्च एकस्य 
आवयोः प्नीयजमानयोः अधिधमणि एनः तस्य एनसः अव- 
यजनमसि । अवपूर्वो यजातिनाजचने वतेते । नाक्नमसि ॥ १७॥ 

लिङ्गाक्तदेवतं यज्ञुः ! भ्राम अरण्ये बने सभायां पश्चपातादि य- 
देनः इन्द्रिये इन्द्रियविषये परापचादपरनारीदश्वनादि यत् देववि- 
षये वा शद्रे अय्यै वेद्ये अय्थैः स्वामिवेदययोरिति (पा० ३, ९, 
१०३ ) निपातः यत् पाप वये च्म । आवयोः पत्नीयजमानयोरः- 

, कस्य अयि धर्मणि कमणि अधिकमेविष्ये यदेने धमेरोपरक्च- 
णम् ! तस्थैनसः पापस्यावयजनं नाशनं त्वमसि नाशकोऽसीव्यथः। 
कुम्भं भ्रति वचनम् । अवपूर्वो यजिनोशनाथैः ॥ १७॥ 
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यद्पो गन्था इति वर्णेति च पामे ततो। वरुण नौ 
सश्च । अ्वश्रथ निचुम्पुण निचरयसि निचुम्पुणः । अवं 

४५ 1 देवैरदेवक्षुतमनों ऽयश््यवमत्यमत्थेक्कतं पुव्रावणों दे- 
वंरिषर्पाहि ॥ १८ ॥ 

ममद्रे ते हदयसप्स्वन्तः स त्वा विलान्त्वोषंधी- 
दतापं; । स॒सिचिया न आप ओषधयः सन्तु दमित 
यस्तस्म सन्त् योऽस्मान् देष्डि यश्च वय द्विष्मः ॥१९॥ 

यदापः । व्याख्यातः अवभृथ निचुम्पुणं व्याख्यातः। 
क ० ९९.७०५ ५५ क ध भ 

इयांस्तु विशेषः । अयक्षाति यजतेरिह रूपम् पूवेवच्च क्रतुयागे 

अयाजिषमिति ॥ १८ ॥ 
सथुद्रे ते । द्विपदा विराट् । सुमित्रिया न इत्यपोऽद्धष्टिना 

आदाय दुर्भित्रिया इति दषं प्रति सिश्चति ॥ १९॥ 
यदापः । व्याख्यातम् ( &, २२) ॥ का० ( १९ ५, १४ ) पूवं. 

बन्मल्नम् । पुववदिति अवश्रुथत्यादि ओषधीौरुताप इत्यन्तेन 
( १९ ) खराङम्भस्य जले मज्जनम् ॥ अवश्य । व्याख्यातम् ( ३, 
७८ । < २५ ) इयान् षिषः अयसि अवायश्चि नाितवानस्मि 
यजेदुङि तङि उत्तमेकवचने रूपस् पूवज अयासिषमिति ॥ का० 
( १९.) ५ २५ ) सुमित्रिया न इत्यपोऽञ्जलिदानाय दुनिया इति 
दभ्यं परिषिश्चति द्वी विक्रमा उदङ्गत्वा । यजमानोऽवभुथपररेश्यात् 
द्धो विक्रमौ उदीच्यां गत्वा सुभिज्िया इति जलखाञ्जङिमादाय यस्यां 
दिशि रिपुस्तां भ्रति सिखितीति सुत्राथः ॥ सुमित्रिया नः । व्यास्या- 
तम् (६, २२) ॥ १८॥ १९ ॥ 

दुपदादिव शुखुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव । पू 
पविच्रेणेवाञ्यमापः शुन्धन्त् मेन॑सः ॥ २० 

 इषदादिव । अनुष्टुप्. अद्वैवत्या वा सपिष्टवनीया । दुम 
यः पदः दुपद्ः . पादुका उच्यन्ते । तथा च यास्कः । कनी- 
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नके विद्रवेन वेहुपद इति । धशुचानः यथा दुममयात्पादात् भु- 
स्यमानः पुरूषः तज्ञैदोषिः असंबध्यमानः पृथग्मवेत् । यथाच 
सिनः प्रसिन्नः पुरुषः स्नातः मरात्पृथग्भवत् । पस्विन्नस्य हि 
कृत्स्नो म उपेति । यथा च पूतं पत्रेण कम्बखमयेन आज्यं 
घृतं पथग्मवेत् कीटिकातः । एवमापः चुन्धन्तु परथक्करर्वन्तु मा- 
मेनसः पापात्सकाशात् ॥ २० ॥ 

का० ( १९ ५) १६ ) अवभ्नुथवत् स्नात्वा वासोऽपासनं दुपदा 
दिवेति । जलस्थावेव जायापतो सोमिकावभ्थवत् स्नात्वा कमै 
कारे धृत वासोऽप्सु क्षिपतः ॥ अब्दवत्यायुष्टुप् । आपो जलानि 
एनसः पापात् मा मां शुन्धन्तु वुनन्तु पापात् पृथक् ऊुर्वन्तु। तत्र 
दष्ठान्तन्नयमाह दपद्ादिषेति परादगदद्रमागमा इत्याभिधानोक्ते 
( अमर० २, ४५) द्रुरुतरूः तन्मय पद् दूपदं पादुका तस्मान्भुमु 
चानः पथग्भवन् यथा पादुकादोषेरसम्बद्धो भवति सुचेर्विंकरणव्य- 
त्ययेन शानाच जुहोत्यादित्वाद् द्वित्वे भुुचान इत रूपम् । यथा 
च स्विक्नः स्वदयुक्तः स्नातः सन् मात् पृथगभवति । आल्यभिव 
यथा पाविञेण कम्बरमयेन पूत गालितमास्यं धतं कीटेभ्यः पृथभ्भ- 
वति । तथापो मां श्युन्धन्तु ॥ २०॥ 

उद्यं तथसखस्परि स्वः परथन्त उरम् । ठेवंदेः 
क्रा सूय्धमर्गन्म ज्योतिरूत्तमसम् ॥ २१ ॥ 

उत्तरति । उद्यम् असुष्ट्न्तारा । उद. अगन्प जाख्षा- 

तेन सम्बन्धः । उदगन्म उद्भताः स्म वयम् तमसस्परि । तम 
सोऽधि तमोबहुखादस्पाष्टोकात् । सः स्वर्गे रोकम्पहयन्तः । 
उत्तरम् उद्ततरमस्पा्धाकात्र् । तताऽपि द्व् सूयं दवत्रा दूर्वषु 

उदगन्म ज्योतिः | उत्तमं सर्वेभ्यो ज्योतिभ्येः ॥ २१॥ 
 का०( १९, ५, १७ ) समच दुरछमणमागमन्श्े । सोमवदेति., 

उद्वयमिति मन्बेण जलाश्चेष्कममम् अपाम सोमम्रुता अभूमेति 
जपतां सवषां त्रिपशयुदेशमागमनमिति सू्राथः॥ दूथ्येदेवत्यानुष्टुषए् प्र 
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स्कण्वदृ्ठा । वयं तमसः परि तमसः सकाशात् तमोबडरादस्माद्छो- 
कात् उदगन्म उद्ता निगेताः गमेरंङि शपि दुत्त मस्य नः । कौ- 
शा वयम् उत्तरमुत्कृष्टतर स्वः स्वगं पर्यन्तः ईक्षमाणः किञ्चि दे- 
वत्रा देवखोके सूच्यं देवं पदयन्तः खन्त उक्तम ज्योतिब्रह्यरूपपुद्- 
गन्म प्राक्षाः॥ २१॥ | 

अपो थद्यान्वचारिष रसेन समसक्ष्महि । पय 
स्वानगन आमं ते मा सण््छंजल चचसरा परजया च ध- 
नेन च ॥ २२॥ 

आहवनी यञ्चुपतिष्टते । अपो अद्य पङ्क्तिरायेयी । योऽहम् 
अपः अद्यारिमन्नहनि असुचारिषम् । अनुचरितवानस्मि अने- 
नावभृथकमेणा । यश्वाहम् अब्जेन रसेन समषक्ष्महि । संख 
एवानस्मि। यशचाहम् पयस्वान् उदकवान् सन् । हे अज्रे आ अ- 
गमम् अमतवाचास्प । त मम्रायतवन्त सन्तम् सखज कचस्ता 

परजया च परनन च ॥ २२॥ | 

का० ( १९ ५, १८ ) आहवनीयमुपतिष्ठतेऽपो अचेति । यज्- 
मान आहवनीयमुपतिष्ठते । अग्निदेवत्या पङ्कः । हे अग्ने । तमां 
वचसा व्रह्धवचेसन परजया पुत्रादेकया धनेन सुवणोदिकेन च स्वं 
सखज सयोजय योऽहम अपः अन्वचारिषम् अवभृथकर्मणा ज. 
रुमदुचरितवानस्मि प्राप्तोऽस्मि चस्तेदुङ् यश्चाहं, रसेन जेन 
समसक्ष्महि सखष्टोऽस्मि सजद्युङ्ः वचनव्यत्ययः यश्चादहं पय~ 
स्वाचुद्कवान् खन् आगममागतवानास्मि गमेद्युडिः पुषादीति च्ले- 
रङः। तं भां वचे आदिभिर्योजय ॥ २२॥ | 

एधोऽस्येधिषीमहि । समिदमि तेजेऽमि तेजो मयि 

४ दि । समाचवत्ति पररथिकीं समुषाः सस सुय्यः । सम 

न, 1 विद्वंभिद्ं जर्गत् । वैरवानरज्योतिभेयासं विभूच् का- 
सान् च्यद्नवं भूः स्वाहा ॥ २३. 
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सपिधमादत्ते एधोऽसि एधःसमिन्धनयस्य्रे;ः । एवेचत् 
अतस्त्वं समिन्धनद्ुपादाय एधिषीमहि । आदधाति सभिद- 
धि । यतश्च समिन्धनमस्यप्नेः तेजश्वासि अरेः । दादसंयोगे- 
नाभरिज्येरतीत्येतदभिभायम् । अतस्त्वां वीमि । तेनो मयि 
धेहि जुहोति । समाववतिं । गायत्री यस्मात्समावतेते नश्वर. 

१५ न्वादियं पृथिवी । यस्माच्च समावर्तते उषाः । यस्माच्च समावते- 
ते एवं भ्रुयेः । यस्माच्च समावतेते एवंविह्वम् इदं जगत् जङ्ग- 
मादि । अतो वेदवानरस्य ज्योतिः भूयासम् । वैश्वानरः परं 
ब्रह्यत्याहुरो पनिषदिकाः । विभून् कामान् व्यश्नवे व्यद्नुयाम् | 
भूः युवनमात्राभिसंबन्धेन सुहुतषस्तु ॥ २३ ॥ 

का० ( १९, ५, १९ ) एधोऽसीति समिधमादायाहवनीयेऽभ्या- 
दधाति सभेद्सीति ! यजमानः एधोऽखीति मन्ेण समिध गृहीत्वा 
समिदसीति मन्बेणाग्नो दधाति । समिदेवत्ये यजुषी । हे समि 
त्वमधः ! एधयति दीपयतीति एः दीपिका वयं खत्प्रसादादे- 
धिपीमहि धनादिभिष्ेद्ध व्याप्ुयाम प्धतेयाशीरिङ्् । हे समि 
त् । त्वं समिदसि समिन्धयति दीपयतीति समित् तेजश्ास 

तत्सयोगेनाग्नेज्वेखनात् अतो मयि विषये तेजो धेषि धारय कार 
 ( १९, ५ २० ) जुहोति सम।ववतत्तीति । यजमानः सकृद् ग्रहाोतमा- 

ज्यं कण्डिकारोषेण जुहोति । समाववसि आग्नेयी गायच्ी वैदवा- 
नरलज्योतिरिति यजुः आग्नेयम् । पृथिवी समाववत्तं सम्यगावत्तेते 
विकरण व्यत्ययेन इतेः शपः इद्धः नदयतीत्यथेः उषाः दिवसोऽपि 
समाववत्ति सूय्येः समाववत्ति उ एवार्थे विदवमिदं जगत् समा 
ववति । अतोऽहं वेदवानरज्योतिः भूयासम् विश्वेभ्यो नरेभ्यो हितो 
वेदवानरः परमात्मा तदूपं ज्योतिन्रह्यव भूयासम् । विभून्महतोऽपि 
कामान् मनोरथान् व्यदइनवे प्राप्नुयाम् । भूः स्वाहा मवनं भूः सत्ता- 
मा ब्रह्म तस्मे स्वाहा सुहतमस्तु भुारित्यव्ययम् ॥ २३ ॥ 

अभ्याद्घामि समिधमभ्ने बतपते त्वयि । तं च॑ 
श्रद्धां चपभीन्पे त्व दीक्षितो अहम् ॥ २४॥ ` 
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सौत्ापण्यारस्मे यजमान आहवनीये तिख्ःसपिषोऽभ्या- 

दधाति | तिष्टभिरतुष्टुल्मिरभरेयीभेः । परथमा वतग्रहणीया | 

यामेताम् अभ्याद्धामि समिधम् हे अपरे व्रतपते सवयि । अनया 
तरतश्च घ्रद्धाश्च उपगच्छामि । ततः इन्धे त्वाम् अहन्दीक्षितः 
सन् | > ॥ | 

का० ( १९, १, १२) अभ्यादधामीति पत्युचमाहवनीये तिस 
समिधोऽभ्यादधाति । सोच्रामण्यादावादित्ये् समाप्य चरिपदवथ- 
माहवनीयदक्षिणाग्नी विहस्याग्न्यन्वाधानं बह्यवरणं च छत्वाहव- 
नीये यजमानरस्तिखः समिधः प्रत्युचमादं घाति । अग्निदेवत्यास्ति- 
साऽयुष्टुम आभ्वतराद्दिवदष्टाः । हे अग्ने । बतपते वतस्य कमणः 
पाटकः ! अष्टं समिधं त्वयि अभ्यादधाभि जहोमि तेन समिदा- 
धानेन दीक्षितः खनश्नहं चते कमे द्धा विद्वासं चोपेमि उपगच्छामि 
त्वा त्वामिन्धे दापयामि ॥ ४४ ॥ 

यत्र ब्रह्य च श्चन चं सस्यञ्खा चरतः सदं । तं 
ल्लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यच्च देवाः सहाभिना ॥ २५॥ 

यत्र बह्म । यत्र ब्रह्म च मूरतिमव क्षत्रश्च । सम्यश्चौ स- 
मीची इति भाप्रै छिङ्गव्यत्ययः । चरतः सह अवियोगेन तं खो- 
कं पुण्यम्भेषं पक्ञानं वा प्रक्षा भवतीत्यतः तष्टोकगमनं ाथ्य- 
ते | यत्र देवाः सहाग्निना चरन्ति ॥ २५ ॥ 

पुण्यं पवित्रं छोकं प्रक्षेषं जानीयाम् लोकमप्ाप्तानां तद्छोकल्ञान 
न भवतीति स्वरोकगमन प्राथ्येते । त कम् यन्न रोके त्र्य ब्राह्मण- 
जातिः क्षत्र द्चत्रियजत्तिश्च सहावियोगेन चस्तस्तिष्ट्त इत्यथः । 
कीदृशे बरह्यक्ष् सम्यश्चौ लिङ्गव्यत्ययः समीची सम्यक् अश्चतस्ते। 
तञ चारेना सह देवाः सञ्चरान्त । सदा च विप्राः क्चञ्ियशथ्चय 
गच्छन्ति तं देवलोकं प्राप्नुयाप्मित्यर्थः ॥ २५। 

यन्नरश्च वायुं स॒म्यञ्चौ चरतः सह् | त लोकै 
पुण्य प्रज्ञघ यत्र सादनं विद्यते ॥ २६ । 
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यत्रेन; । यत्र इ्द्रथ दायु् सम्यञ्चो संगतो चरतः सह 
 अवियुक्तौ । तं छोकम्पुण्यं प्राप्तुयाम् । यत्र सेदिने विधते । 

अभ्नारमनिपित्तं सदनं | कातयात्सेदिः ॥ २६ ॥ 
यत्न रोके इन्द्रश्च वायुश्च सम्यश्चौ स्ह चरतः यत्र च सदिः 

सदनं सेदिः आगमेति ( पा ३, २, १७१ ) चात्किप्रत्ययः छिङ्- 
घच्वादेत्वाभ्यासरोपौ । अन्नाप्रासिजनितं दुःखं सेदिःस यत्रन 
विदयते तें रोक पुण्यं पविन्न प्रज्ञषं प्रजानीयाम् जानातेः सिब्बहुलं 
छखटत सपारच र्पम् ॥ २६॥ 

अषश्ुनौा ते गण्यः चुच्यतां परवा परुः । गन्ध- 
स्ते सोम॑मबतु मदाय रसो अच्युतः ॥ २७ ॥ 

अप ज्युनाते । द्वितीया सुरासन्धानेऽनुष्टुप् । सोपस्यां 
छुना ते तव हे सुरे अश्युः पच्यतां संपरच्यतां संमरज्यताम् परुषा 
चः परः । पवेणा च पर्वं संपृच्यताम् । एवं च ष्वा गन्धस्तव 
सोममवतु संप्रणक्तु समारिङ्गताम् । मदाय च रसः अच्युतः 
अनर्वरः आखिङ्गताम् ॥ २७ ॥ 

सखरादेवत्याञष्टुप् खुरासंसने विनियुक्ता तत्सूत्रं सौत्रामण्या 
रम्भे ( १९ १ ) छि खितम् । हे खुरे ! ते तव अश्युः सागः - सोमस्य 
छुना भागेन सह पृच्यतां सयुल्यताम् तव परः पर्वं सोमस्य परुषा 
पवेणा सह पृख्यताम् । तव गन्धः अच्युतः अनदवरे रसश्च सोम- 
मवतु आषिङ्तु किमथ मदाय मत्तताये खुरायुक्तः सोमः पीतोम- 
दजनको भवति अत उभयोयोंगोऽस्तु ॥ ४७ ॥ 

 सिश्चन्ति परिंषिञ्चन्त्युत्सिंश्चन्ति पुनन्ति च। 
खुसये वत्र मदे छिंत्वो क॑दति किंत्वः॥ २८ ॥ 

पृूतामादत्ते। सिशन्ति परि । अनुष्टुप् सोमी देन्द्रीवा। 
सिश्चन्ति याम् आचाम मावबश्ुपगताम् । आचामों भक्तमण्ड; । 
परिपिश्चन्ति पयःपरथतिमिः । उस्सिश्चन्ति च ग्रहेः । पुनन्ति च 
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याज्ञेवाख्पवित्रहिरण्यादिभिः । तस्यै घुरायै बशर वश्रवणोयै । 
षष्ठ्यर्थे चतुरथ्यो । मदे च स्थितः इन्द्रः । किन्त्वो वदति किः 
स्स्वः । इति वदति किन्त्वं कस्य सं ब्रूहीति वदति ॥ २८ 

खुरदेवस्येन्द्रदेवत्या गचुष्टुप् पूतसुरादाने विनियोग उक्तः 
( का० १९, २, ६ › बभ्रे बभ्रुव्णाये तस्ये षष्ठ्यथ चतुथी सुराया 
मदे स्थितः सुस्था मत्तः इन्द्रः कित्व कित्व इति वदतित्व किम् 
कस्य त्वमित्याद्यन्यतिरस्कारकरं वचो वदाति । यां सुरं सिञ्चन्ति 
पाते ऋत्विजः परिषिश्चन्ति पयञादिभिः उत्छिश्खन्त ग्रहेः गावारप 
वित्रहिरण्यादेभिः पुनन्ति च ॥ २८॥ 

धानावन्तं करस्मिणमपपव॑न्तपुकाधिनम् । इन्द्र 
प्रातदेषस्व नः ॥ २९॥ 

धानावन्तं करम्मिणम् । एन्द्री गायत्री । प्रातःसवने पुरो- 
डाशानां पुरोऽनुवाक्या । धानावन्तं धानाभिः संघुक्तं कर्मिणं 
करग्मेण संयुक्तम् । अपृपवन्तम् अपूषन सयुक्तम् । उकूधिनं 
वचनबन्तं स्तुतिमन्तं भागम् हे इन्द्र । प्रातः सवने जुषस्व सेवस्व 
नः अस्माकम् ॥ २९ ॥ 

इन्द्रदेवत्या गायनी विरवासिचदष्ठा स्मात्तं ्रवणाकमणि धाना- 
(~ ११ 

होमे विनियुक्ता प्रातःसवने पुरोडादपुरयोऽयुवाक्यापि । हे इन्द्र! 
त्व प्रातः काट नास्माक पुरडश षस्त । कषटन् चानाकवन्त धा- 

भा विद्यन्त यत्र तस कररसस्मण करस्मान्स्यास्त अदुपक्रन्तमषपुपाः 

सन्ति यत्र सर्थिनमुक्थं शसं यत्न स्तुतियुक्तम् ॥ २९ । 

बृह् दिन्द्रषय गायत सरतो ब्च्रदन्त॑नम् । येन ज्यो 
तरजनयन्दरलाच्षा टव देवाच् जागते ॥२३०॥ 

` बृहदिन्द्राय । पन्या बृहत्या मायततीति साम्न द्यं योनिः 
वहत्साम इन्द्राय गायत । उपरशब्दायत £ मरुतः । ऋत्वा वा 
मरूतः । इव्रहन्तमम् तरं परति अतिशयेन हन्ति गच्छतीति हव- 
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हन्तमः । एवमेव व्याख्येयम् येनैवं पदकारः पदं चक्रे | इत्रह- 
न्तमिति सकारान्तावग्रहणम् । अथ कोऽथः पाप्मानं भरति अति 
शयेन हन्तारं साम गायतीति । येन साम्ना ज्योतिः अजनयन्। 
ऋताः । सत्यष्धो वा यत््रधो वा । इन्द्रस्य । यद्रा । क- 
ता्रधो देवाः । कथंभूतं उ्यातिरजनयन् । दैवं दात् । देः 
वाय इन्द्राय दातुः । जावि जागरणशीचम् स्वाधिकारावहि- 

` तचित्तम् ॥ ३० ॥ 
का० ( १९ ५, २) देन्द्र्थां बृहत्यां गायति । अध्वयुप्रेषितो 

बरह्मा इन्द्रदेवतायां जह्यां सामं गायाति । इन्द्रदेवत्या बृहती चृमेध- 
पुरुषमेध्दष्टा । हे मरुतः ! ऋत्विजः ! इन्द्राय इन्द्रां युयं बृदत्साम 
गायत खामगानं कुरुत कीदशं बृदत् बुत्रहन्तमम् ब्रज पापं प्रति 
सातिशयेन हन्ति गच्छति चुजमसुरं नारायति वा नाद्धस्येति ( पा 
< २ १७ ) युम् । कत यज्ञ वधयाते ऋतच्रुधः देवा ऋत्विजो बा 
यन सामगानेन देवाय इईन्द्रायः ज्योतिः वेजः अजनयन्नुदपाद्यन् । 
कीटदा ज्योतिः देषं दप्यमानम् जाग्राषे जागक्तीति जावि जागरः 
णरीरुमविनरवरमित्यथैः । सामगानेनेस्दस्तजस्वी जाते इत्य्थः॥२०॥ 

अध्व॑र्यो अद्रिभिः सुत सोमं पविच्च आनय । 
पुनादीन्द्रथ पातवे ॥३१॥ 

बह्मानुमन््रणम् अध्वर्यो अद्रिभिः । देनद्री गायत्री । हे- 
अध्वर्य्यो अद्विभिः ग्रावभिः सुतमभिषतं समम् पित्रे. आनय 
आसिञ्च । ततः पुनाहि पुनीहि इन्द्राय इन्द्रस्य । पतिवे षा- 
नाथम् ॥ २३१ ॥ 

( का० १९. २, १९ ) व्रह्माजुमस्त्रणमध्वयां अद्विभिरिति । ब्रह्य 
पयोऽचुमन्नयते । णेन्द्र गायत्री । हे अध्वयो ¡ त्व सोमं पवित्रे 
 कस्वर्मये आनय सिव । कीदटरामद्धिभिम्रावध्िः सुतमाभिषुतम् । 
ततः पुनाहि पुनीहि गाख्यः हत्वाभाव षेः । किमथेम् इन्द्राय 
पातत इन्द्रस्य पनाथेम् तुमथ तवम्रत्ययः ॥ ३१ ॥ 

९३२ 
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यो अतानामधिपति्यस्सिलोका अधिं शिताः य 
हरां भद्रता जहास्तेनं 'गह्णासि त्वाहं भयं गृक्णाणि 
त्वा्रहम् ॥ ३२॥ | 

वरयद्विशं वसाग्रहं ग्रहयाति । यो भूतानाम् ! पद्किः। सो- 
मथवादः । यो भूतानां चतुष्पकाराणाम् । अधिपतिः । थ- 
सिथर छोका अधि उपरि भिताः । स्थिताः । यश ईले महतः 
विकारजातस्य } स्वयं च महान् तेनं गरह्ामि त्वाम् अहम् ॥२३२॥ 

का० ( १९. ४, २४ ) जयस्िष्न्ां वलाप्रहं गृह्धाति यो भूताना 
मिति । प्रागभिषेकात् सीसेन तन्जसिति ( १९, <० ) षाडशभ्भिद्ध- 
चिरादसताप्रहाः तेषां सस्वेयजमानाभिषेकः कतः ततोऽध्वयुर्य 
भूतानामिति साधेकण्डिकात्मकेन मन्तरेण जचयखिरं वसाग्रहमाषम- 
पुरेण गृह्णाति । आत्मवादिनी प्रहदेवत्या कोण्डिन्यदृ्ठा पङ्क्तिः । 
यः परमात्मा भूतानां जराय्वादिभूतानां चतुर्विधानामाधपत्िः अ- 
धिकं पाकः यस्मिन् आत्मनि खोका भूरादयोऽधिधिताः आशिः 
ताः रोका यदाधास इव्यथः । महान् सर्वोत्कृष्टो यः महतः महत्त- 
त्वपमुखस्य तत्वगणस्य दरे ईष्टे नियन्ता वत्तेते छोपस्त आत्मनैप्- 
देष्विति ( पा० ७, १, ४९ ) तलोपे छरि वाङ प्रथमेकवचने स्ति 
इति रूपम् अधीगथदयेरामिति ( पा० २, ३, ५२) कमणि षष्ठी | 
हे श्रह ! अदं तेन परमात्मना कृत्वा त्वा च्वां गृह्णामि मयि परमात्म- 
भावमापन्ने मयि विषये अहं त्वां गृह्णामि ॥ ३२॥ 

उ प यामगृहीतोऽस्यरिवमभ्यां त्वा चर॑स्वत्ये त्थन्द्र- 
यत्वा सुञ्रामणे ) एषते योनिररिवभ्यीं त्वा सरस्व- 
त्ये स्वेन्द्राय त्वां सृजामणे | ३३ ॥ 

उपयापग्रदीतोऽसीति व्याख्यातम् ॥ ३२ ॥ 
उपयाम० यज्चुःसामाचेष्डुप् व्याख्यातम् (१०, २३) । प्षते 

यज्चुः प्राजापत्या बृहती सादने षिनियोगः । ग्रहदेवते दवे यञ्ुषी॥२३॥. 
प्राणपा में अपानपाञ्चश्चुष्याः ओ्रोदपस्ंमे। जा- 
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7१ भं शिदवमेवज्ो भनसोऽसि विखाथकः ॥ ३४ ॥ 
दूटुस्विजः प्राणमृक्ष भक्षयन्ति । भ्राणपा इति द्राभ्यामतु- 

ष्ट्बुपरिष्टाद्ल्हतीभ्याम् । पराणादिषपरिवयाय । यस्तं भाण- 
पाः मम असि अपानपश्चष्षुष्पाथ श्रोत्रपाश्च मे) वाचश्चमे वि 
मेषः । सवेमेषजकारी । मनसश्वासि वायकः । रीङ् 

[२ ¢ ज, 9 ० 

रेषणे सवेकरणेषु संशरेषकः |¦ ३४ ॥ 

का० ( १९) ५, ९ ) रोषमृत्विजः भाणमक्चं यक्षयति । सशसखथ्र- 
खहोमानन्तरं रेषयुंत्विजः सवैऽवनिघ्रन्ति कण्डकाद्धयेन । ग्रहदेवत्ये 
दे अवुष्डुवुपरि ष्ठाद् बृहत्यो । हे प्रह ! त्वं मरे प्राणपा अलि प्राणान् 
पाति र्ति प्राणपाः अपानपाः अपानस्य रश्चकोऽसि चश्चुषी पा 
तीति चष्चुष्पाःमे मम आौज्नपश्चासि ओ्रोतरन्द्रियं पाति । मे वाचो 
वागिन्द्रियस्य विद्वमेषजः विवं सवे सेषजमोषधं यस्मात्स 
चाचः अषधय्युन्मागनिन्ात्तिजपादौ पद्ात्तेश्च तत्कक्ती । पनसो वि- 
खायकञ्चाि विखाययत्ति विषयेभ्यो निवव्यौत्मनि स्थापयति वि. 
खायकः आत्यज्ञानप्रदोऽसीत्यथः यद्धा खी दखेषणे विखाययति च- ` 

ई, इ 

श्युरदमः स रखव्वात चछा सवान्य; सह् यनचः सयाज्जयः- 

सत्यैः ॥ ३४ ॥ 

आशव नक्रतस्य ते सरस्वतिकृतस्येन्द्रेण सन्रास्णा 
कृतस्य । उपहूत उपहूतस्य भक्षयामि ॥ ३५ ॥ 

, किञ्च | अश्रिवनकरतस्य ते । नकार उपजनः करोतिदशे- 
नाथः । अद्षटस्य ते । सरस्वतिद्स्य ते इन्द्रेण सुतरामूणा इष्ट 
स्य ते । उपहूतश्चाभ्यनुज्ञात एताभिर्दवताभिः उपहृतस्य च सोः 
मरस्य चऋत्वाममः मक्षयापि ॥ ३५ ॥ | 

हे ग्रह उपहूत ! आज्ञक्षोऽहं ते तव त्वां भक्षयामि कमणि षष्ठी। 
कीरस्य ते आश्वनरकृतस्य कसेतिर्दंदना्थः आद्वनावेवार्विनो 

 स्वाथऽ्ण बच्यमाव आषः अद्धविनाभ्यां ङतो इष्टस्तस्य । सरस्वत्या 
तः सरस्वविङ्तः सरस्वत्या दृष्टस्य ङ्यापोः सक्ञाच्छन्दसोवहु- 
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खमिति सरस्वतीराव्दस्य हस्वः । खुष्डु चायते रश्यति सखाया 
तेनेन्द्रेण कतस्य दष्स्य । उप्हूतस्य ऋषत्वाभ्भः इतोपदहवस्य ॥ ३५ । 

समिद्ध इन्द्र उषसासनीके पुरोरुचा पूवकृदवरछा- 
नः । धिभिदेवेस्त्रिाता वर्जजवाहुजघानं चुच्रं 8 
ववार ॥ ३६ ॥ 

समिद्ध इन्द्रः । इत उत्तरं शोत्रमे्रावरुणं च । सौत्रामण्या 
आ अदवमेधात् । तत्रेनद्रस्य पशोरेकाद इ याजाः त्रेता आयो- 
ख्या पेन्यस्धिष्डुभः । यास्तु आपरीदेवता इध्पः तनूनपात् नरा- 
दसः । इडः । वर्हि 1 द्वारः । उषासा नक्ता देव्यौ होतासै 
तिस्लो देव्यः त्वष्टा वनस्पतिः स्वाहाढरतय इति । ता यथायोगं 
विशेषणत्वेन व्याख्यायन्ते । द्िस्थान इन्द्रोऽत्र स्तूयते । यः स- 
मिद्धः सदीप्रः आदित्यानां तमिन्द्रः उषसामनीके गुखे उषसां 
हि यत्र शुखं तत्न भगवानादित्याऽवतिष्ठते ¦ पुरोरुचा अग्रतो 
गामिन्या दीप्त्या । वावृधान इति संम्बन्धः । पूर्वत । पूर्वा 
रिं करोति। तुद योपरक्षिता हि एषा दिष् संभवति । स एव 
मध्यस्थानः सन् त्रिभिर्देवेः सहितः वजवाहुः वज्रपाणिः ज 
घान बुघ प्रषं दुरो ववार । हत्वा च ब्त पिविधान् . विष्ट 
तान् अकरोत् । विदुरः द्वाराणि श्रोतांसि तस्यैव मेषस्य । द्रा 
रशद्वस्य दुर इति छान्दसं संप्रसारणम् ॥ ३६ ॥ 

` आध्वर्यवं समक्तम् इतः सौनामणिकं दौजमुच्यते  का० { १९, 
६, १२) समिद्ध इन्द्र दत्याभ्रियः प्रथमस्य । समिद्ध इत्याद्या पएका- 
दश्च ऋचः प्रथमस्थेन्द्रस्य पदोराभियः प्रयाजयान्याः । साङ्गिरसद- 
य एकादशाप्रियः चिष्टुभः तासां क्रमादेता देवता इध्मः तनूनपा- 
चअरारास्या चा इडः बाहः द्वारः उषासानक्ता देव्या दत्रे तिसन 

देष्यः र्था चनस्पतिः स्वादाङृतयः पता देवताः यथायोगमिन्द्रवि- 
शेष्रणत्वेन व्याख्ययाः अचुवाकेनमेनेन्द्रः स्तूयते । इन्द्रो ठञं मेधं 



विदहो ऽभ्यामः २० | काण्डिका । ३७ । १०६१. 

दैव्यं वा जघान हतवान् दुरः दायाणि च विववार मेघस्य द्ासाणि 
सख्ोताक्षि बिदरतान्यकरोत् दैत्यपक्षे तत्पुरद्यासणि दल्यान्यकसयोत् 

` इारशब्दस्य सम्प्रसारणे दुर इति रूपम । कीस इन्द्रः समिद्धः 
सन्दीप्तः उषसामनीके मुखे प्रातःकाले पुरोरुचा अग्रे प्रसरन्त्या 
दप्प्त्या पचत् पूवो दिं कसोतीति आदित्यात्मना पूर्ैस्याः कर्ता 
सवनाम्नो इत्तिमातरे पुवद्धाघः । विभिर्देवैः जिता च चयलिशादेषै 
सह वावुधानः वधमानः बृधेर्विकरणव्यत्ययेन शपः तुजादीनां 
दीघो ऽभ्यासस्येति अभ्यासदीधेः सदहितायाम् । बज्जवाहुः वज्रं बाहौ 
यस्य वज्रपाणिः ॥ २३६॥ 

नर रसः व्रात द्यूरा नमारचस्तननपात् प्रत यः 
क / र 

जतस्य धाम । मायवपाकवान्मधुना सप्तन् टरण्यद्च- 

न्द्री यजति प्रचेताः । ३७ ॥ 

नराशंसः । एकस्यामेव कवे नराशंसः तनूनपान्ाप्री- 
णामतुवाके । व्यवहितपदपायोऽयं मन्त्रः | य; शूरः इन्द्रः सन् 
नरासः । यश्च यज्ञो भवति नरा अस्मिन्नासीनाशंसन्तीति । 
प्रति | प्रतिभिमानो मिमीते मिमानः परतिगणयन् यज्ञस्य धाम 
स्थानम् गोधश्रतिपथ॒सवन्धिनीमिः वपाभिः वपावान् हिरण्यैवं 
पापूर्वेः यश्वाधानभूतैः चन्द्री । चन्द्रमिति हिरण्यनाम यथ शुर 
इन्द्रः तनुपात् घृतं भवति मधुना मधुस्वादेन घृतेन" समञ्जन् द- 
वीषि ! गोरत्र तनूरुच्यते । ततोऽस्याम्भामास्तस्याः पयो ना- 
यत् पयस अब्यञ्जञायत इति । त श्रमन्द्र यजमाना यजि 

प्रचेताः भरद्षटन्नानः ॥ २७ ॥ 
एकस्यासरचि नराश्च स्तनूनपातों । प्रचेताः प्रष्टं चतो ज्ञानमस्य 

सं प्रचेताः कमन्ञाता यजमानस्तमिन्द्रं प्रतियजति भरत्य् यज्जति। 
ते कंय ङ्टशः नरासः नैरेकत्विगभिरासमन्तात् शास्यते राखे 
स्तूयते स नराशंसः यद्वा नया अस्मिन्नासीनाः शचसन्तीति ( निरू 
<) ६ ) यास्कोक्तेनेराङसो यज्ञः तद्पस्तद्वान् वा । यज्ञस्य धाम 

न क ह 

स्थानं प्रतिपिमानः पमिमीते मिमानः परतिगणयन् यज्ञस्थानानि जा 
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१०६९  मन्बंभाष्य-वेददीपसहिता द्युद्धयञ्ःखाह ता । 

ना्नत्य्थः एकः प्रतिमिमान इत्यनेन सम्चध्यतेऽपरो यज्जतीलयनेन । 

तथा ररः शौ्येवान् । तचूनपात् तनोति विस्तारयति खृष्टि तनूः 
प्रजापति्मरीचिस्तस्य नपात् पौत्रः कस्यपात्मज इत्यथः । यद्वा तनू 
दारीरं न पातयति रक्षति जाडयश्चिरूपेणेति तदूनपःद् अभचिस्तदपः। 
यद्धा तनोति मोभानिति तनूः गोरस्तस्या नपात् पौचं छतम् गोः पयो 
जायते पयस आज्यमिति घृतरूपस्तद्वान् वा । गोथिवपावान् पद्युस- 
स्वन्धिनीभेर्षपावान् वपायुक्तः मधुना मधुस्वादोपेतेन घृतेन सखम- 
खन् हवीषि भक्चयन् हिरण्यैः पदववदानभूतैः चन्द्री चन्द्रं सुवणम् 
स्यास्तीति चन्द्री ॥ ३७ ॥ 

९ > ,^ [ 4, 
र 

ईडितो देवेररिवा२॥ अथिद्धिरदहष्ने रविषा 

| (हि | €। ॥ 
चधमानः । पुरन्दरो गोत्रभिद्रञ्रवाहुरायातु यज्ञसुपं 
नो जुषाणः | ३८ ॥ 

ईडितो देवैः। ईडित पूजितो देवैः हरिवान । हरी इन्द्रस्याश्वौ 
तदभिप्रायो सन्त्र: । वणोमिभायो वा । अभिष्टिः । अभिगमनवा- 

इ 

न् अभ्येषणवान्वा । आजुहानः अहूयमानः हविषा निमित्तभूते- 
न । शद्ध॑मानः अभिवलायमानः शद्धं इति बलनाम । पुरन्दर 
इति पुरां दारयिता । गोत्रभित् मेघान् भिनत्ति वृष्व्यधैम् । व- 
जवाहुः यः स आयातु यज्ञयुप नो पाणः यज्ञं नः संबनि- 
य्ुपसचमानः ॥ २८ ॥ . 

एवंविध ईन्द्र आयातु आगच्छतु । कोशः देवरी{डितः पूजितः 
स्तुतः । हरिवान् हरी इन्द्रादबौ अस्य स्त इति हरिवान् । अभिः 
अभिसमस्तादिष्टेयोगो यस्य इरोपदछान्दसः यद्वा अभिस्तूयत 
इव्याभिष्टिः स्तोत्तसयेणादिको डिप्रत्ययः । आह्वायः आहूयमानः ऋ. 
त्वग्भिः हविषा निमित्तेन दविनिमित्त द्विजराहूयमानः । सथधमानः 
राधे इति ( निघ० २, ९) ७ ) वङनाम आतेवदाससानः । पुर रिपु 
नर्मर दरया चुरन्दर । मज्रामत् मा भ्रूास चुषएया जयन्त गाज 

मेधाः तान् बृष्टयथं भिनत्ति गो्रथित् गोचरान् गिरीन् वा भिनकत्ति। 
वज्रबाहुः वज्जधरः । नोऽस्माकं यज्ञद्ुपञ्चुषाणः उपसवमानः ॥ ३८ ॥ ` 



विरोऽध्यायः । २० । कण्डिका । ४०। १०६३ 

जषाणो वर्दिहेरिवान्न इन्द्रः पायीन॑ खदल्परद् 
छा पराधिव्याः । उद्प्रथाः पथमान ध्योनमादित्यैरक्तं 
वसुभिः सजोषाः | ३९ ॥ 

जुषाणो बर्हिः । जुषाणः सेवमानः बहिः । हरिवान् हसै 
अश्वो ताभ्यां सेयुक्तः नः अस्माकम् इन्द्रः पराचीनं भागश्वनम् 
सदत् सदतु आस्ताम् अर्दशाः उपद्रन । प्रथन्याः द्तय- 

जनतन उरप्रथाः | उरू विस्तीणं प्रयनपस्येत्युरभथाः । इनदर 
विशेषणमेतत् । वर्दिविगेपणान्युत्तराजि । प्रथमानं स्योनं सुख- 
रूपम् आदित्यैः अक्तं घमुभिश्च । वर्हिषाज्ञनमन्त्रे आदित्या 
वसवश्च सान्त तद् मव्रायसतत् । सबादस्तछा हावषा घूतचव स 

मादित्यवेसुभिरित्ययं सन्तः । सजोषा; सहथीयमाणः । इन्द्र 
विशेषणमेतत् ॥ ३९ ॥ 

इन्द्रौ नोऽस्माक प्राचीनं पाग्भवं प्रदेशं सीदत् सीदतु आस्ताम् 
इतश्च लोप इति ( पा० ३, ४, ९७ ) इरोपः । कीडशरः इन्द्रः हरि 
वान् हरी अश्वो तद्युक्तः । पृथिव्याः परदिरा. द्वितीयार्थ षष्ठी पृ- 

थिवी देवयजनभुमिं प्रदिशन् उपदिडखन् प्रदिशति पद्ठिश्यव् खां 
सुदगित्यादिना ( पा०७ ९३२९ ) विमकूडदिराः । उरख्पथाः 
भरथनं प्रथः ख्यातेः उर विस्तीषं प्रथो यस्य स उषश्प्रथाः । सजोषाः 
जषणं जोषः असुनप्रस्ययः । जोषसा धीत्या सष्टितः सजोषाः स- 
तुष्टः । बहिंधष्राणः सवमानः दानि जपो र् । कीदृशे वर्हिः। 
प्रथमानं प्रथते तत् प्रथमानं विस्तीणेम् स्योनं सुखरूपम् आदित्यैः 
वसुभिः मरद्धिश्च .अक्तं घ्राक्चितम् वर्हिर्ने मन्घे आदित्यादीनामु- 
कतत्वात्तैरतम् सं वर्हिरङ्क्ता हविषा घृतेन समादितय्वैखुभिः सं 
मरुद्धिरिति ( २ २२) उर्तेः॥ ३९. ॥ 

॥ि दुरं; कवष्यो धावमाना वृषाणं यन्त॒ जनयः 
सपः । दारो दवीरमिती विश्चयन्ता सवीरा वीरं 

#, ॥ 

प्रथमास महसि; ॥ *०॥ 



१०६४ मन्बमाभ्य-~-वेददी पस्रदिता शुङ्कयज्खःसोहेता । 

इनद्न्दुरः । सेमरसारण छन्दसम् । यत्नश्हद्रारं कवध्यः | 
कुष निष्कर्षे पिताः ससुषिराः । धावमाना आद्रवत्यः बृषा- 
णम्बर्षितारम् यन्तु । जनयः सुपनरीः इश्रोपमानमतत् जाया इव 

शोभनपल्यः । अथेन्र्गतिं पराप्य यत्ञण्रहद्रारः । देवीः । अ- 
भितः इतथेतश्च । विश्रयन्तां वितियन्ताम् सुवीरा ऋतिभिमिः 
वीरमिन्द्रं भरतिभरथमानाः पृथ्व्यो भवन्त्य; । होत्स्ैः ॥ ४०॥ 
` दयो यज्ञगहद्ारं इन्द्रं यन्तु प्राप्नुवन्तु । कोदशामेन्द्रं चृषाणं 

चषेति च्रषाः तं वर्षितारम इन्द्रः पथिव्य वर्षायानिध्युक्तेः । वीर दुर 

म् । कीदयो दुरः कवष्यः कु शाब्दे करूयन्ते वन्ति शब्द्यान्ति वा 
जना यार ताः कवष्यः सुखुषवसः साच्छ पतर रसव्द्भ्रस्रात् 

कौतेरोणादिकोऽषटूमत्ययः । तथा घावसानाः धावन्तं धावमानाः 
आद्र युक्ता इत्यर्थः । तथोपमानं जनयः सुपुत्रीः शोभनाः साध्व्यः 
पल्यो यक्ञे सहाध्रेकारिण्यो ज्ञायाः खिय इव दुष्ठोपमानम् ता यथा 
धावमानाः यन्तिः यान्ति तथा द्वार इन्द्रं यान्तु । किञ्च इन्द्रं माप्य 
द्वासे देवीः देव्यः अभितः सर्वच कभ्चयन्तां चिता. भवन्तु । कीर- 
दयो द्वारः सुवीराः रोमन शीर ऋत्विजो यासु ताः सुवीराः कत्वि- 
ग्युक्ताः मह्योभेस्तेजोभिस्त्सवेवां प्रथमाना: विस्तृता भवन्त्यः ॥४०॥ ` 

उषासानक्ता वृहती बृहन्तं पय॑स्वती सुदुघे ऋ्र- 
भिन्द्रम् । तन्तं ततं पेरासा संवयन्ती दवानां देवं य- 
जतः सखरुक्म ॥ ४१ ॥ 

उषासा नक्ता । उषा आदित्यभभा नक्ता रात्रिः । उषा 
रात्रिश्च बृहती महत्यो । वृहतं महान्तम् पयस्वती उदकवत्यौ 
अवश्यायवत्यां । सुदु साधुदाहने श्रमिन्द्रम् ¦ तन्तु ततम् ड- 
ोपमानमेतत् । तन्तुमेव ततं पटाथं सूत्रं मरसारितमिव पेशसा 
विचेत्ररूपेण सूत्रेण । संवयन्ती संग्रन्ययन्त्यौ । देवानां देव- 
मिनद्रम् यजतः सङ्गतं रुतः पुनयेद्टयत इत्यथैः । सुरुक्मे सु- 
रोचने ।॥ ४१॥ 
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उषासानक्ता न्द्रं यजतः सङ्गतं कुरुतः इन्दण सङ्गमं ऊरुतः 
यान्नेरप्र सङ्गतिकरणाथैः । उचा आद्ित्यप्रभा नक्ता राधिः उषाश्च 
नका च उषासानक्ता समासे उषःरब्दंस्योषास देशः । किम्भृत- 
मिन्द्र बृहन्तं महान्तं शुरं विक्रान्तं देवानां देवं सर्वदेव पृूञ्यम् । की- 
देदया उक्रासानक्ता बृहती इह्य पयस्वती उद्कवत्यो अवश्याय 
चत्यो । सुदुघे शोभनं दुग्धः ते दुहः कचघश्चेति [पा० ३, २, ७०] 
कप् घादेराश्च । पेशसा विचिजरूपेण सवयन्ती सश्रथयन्त्यौ इन्द्रं 
रूपेण योजयन्त्यौ तत्र दृष्टान्तः तस्तुभिव यथा पराथ तत विस्तीणं 
तन्तुं सूरं रूपेण कश्चिद् संयति । तथा दकम शोभनं रक्मं 
रोचनं कास्तिययोस्त द्ुरकमो ॥ ४९१ ॥ 

क क र = ध भक ज देव्या सिभाला सजुषः पदा लोलाराकिन्ट्रं पर- 
थरा सुवाचः शधन्यज्ञस्य वधन दधाना चाची ज्यो 
तिटेविखां वृधातः ।॥ ४२ 

देव्या प्रिमाना । व्यबाहितपद्पायो मन्तः । दैव्यौ होतार 
अयं चाः असौ च वायुमेध्यमः। देव्यौ होतारौ भिपानौ नि- 
मिमाणो यङ्ञे । मयुष इति तद्धितछोपः वीप्तायाश्व पनुभ्यस्य 
यजमानस्य । पुरुत्रा वहुधकारद् । पथम पादुषषद्धोतः  सुबा- 
चा साघुवाचो । मूद्धनि पधानाङ्गे यत्तस्य । इन्द्रं मधुना अन्न- 
सहितं दधाना स्थापयन्तो । प्राचीनम् आहवनीयास्यं ज्योतिः । 
हविषा धातः बद्धेयतः ॥ ४२ ॥ 

अयं चािरसौ च वायुमेध्यमस्तौ दैवानामिमो देव्यौ होतासै 
वाय्वद्मी प्राचीनं प्राच्यां दिनि वतमानं ज्योतिराहवनीयास्यं मधुना 
मधुरेण हविषा छृत्वा चृधातः वधयत; धेटो ऽखसवित्याट 
( पा० २, ४, ९8 ) । कोटरी हतास पुरूजा बहुधा. मिमाना पिमा- 
नो यज्ञं निर्मिमाणो ! मनुषः मावुषद्धोतुः प्रथमा आद्यौ मनुषः 
इति अ्रथमा पञ्चस्य्थ । सुवाचा सुवाचौ रोभनां वाक् ययोस्तौ । 
यज्ञस्य मूधेन मूयनि पधानेऽङ्गे इन्द्रं दधाना स्थापयन्ती सवत्र 
प्रथमाद्धिक्चनस्णकारः ॥ ४२॥ 

१२३४ 



(क 
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तिस्रो देवीति वभमाना इन्द्रः जाणा जमथां 
न प्ली; । अच्छन्नं तन्तं पयसा सरस्वतीडा देवी 
भारती ड3िदथतूतिः ॥ ४३ 

 तिक्षो देवीः | यास्को देव्यो हविषा आज्येन वद्धेमानाः 
इन्द्रं जुषाणाः सेवमानाः । जनयो न पत्रीः जाया इव पर्य; 
आसते । ता अचिन्नन्तन्तुम् अविद्धस्तयज्ञम् पयसा हविषा कु- 
वन्तु । कतमास्तास्तिश्नो देव्य इत्यत् आह । सरस्वती च इडा 
च देवी दानादिगुणयुक्ता भारती आदित्यमभा । विखवतूतिः 
सवतः तूर्णं यायिनी । आख्यातम्रनास्स्यतोऽध्याहूतम् ॥ ४३ ॥ 

सरस्वती इडा भारती तिशौ देव्यः पयसा हषा छत्व तन्तुं 
यक्नमच्छिन्नं } छदेन विघ्नेन रष्ितं ऊुचेन्त्विति शेषः) वधैमानाः 
एुद्यु्ा । परल्लःः पलन्यः साध्व्या जन्या नच जाया इच इन्ट् उषः 

णाः सेवमानाः । देवी दीप्यमानाः चिदेव स्मिन् स्वेत्र त्वरते तूण 
= १ भ ई, भ 

गच्छति विदवतू्तिः सवगामिनीप्ति । दे विदेषणे तिखणाम् ॥ ४३ ॥ 

त्वष्टा दधच्छुष्छमिन्द्राय चष्णेऽपाकोऽविष्टुयेश- 
सें पुरूणि । श्रणा यजन् वर्षण ष्ट्रिरेता मृधन्यक्लस्य स- 
म॑नच्तु देवान् ॥ ४४॥ 

तष्टा दधत् खष्ठा पक्षतः करोत्यथेस्य । यस्वा दध् 
धारयत् छष्मं टम् इन्द्राय इन्द्राथम् । हृष्णे सेचते । कर्थभूत- 
स्त्वष्टा अपाकः । पाक इति प्र्ञस्यनाम । न विते यस्पा- 
ष्टुरन्यः पाकः प्रशस्यः सः अपाकः । नजोऽस्त्यथानां वहवीहि 
वाक्योत्तरपदछोपेति समासः । अविष्टुः अचित्तस्त्यान- 
शरीरः अश्वनश्चीलो वा । यद्यसे च इन्द्राय । पुरूणि बहूनि भै 
षञ्यानि अकरोष्रति रेष; । दषा सक्ता यष्टा यजन् इषणं 
सेक्तारभिन्द्र् भूरिरेताः सवेननकः त्वष्टा । स मृद्धनि यङ्गस्य 

१, 
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आहवनीये समनक्छं भक्षयतु हतिः सहितेनाज्येन देवान् अन- 
क्तेमोजनाथेः । आहवनीयास्मनावास्थतान् भोजयतु देवा 
[क नित्यथेः ॥ 2४ ॥ 

त्वष्टा यज्ञस्य मूधन् मूधनि शिरःस्थानीये आहवनीये देवान् 
समनक्तु भाजयतु अन्तभूतष्य्थोऽनक्तिरच भोजनार्थः । कीटश- 
स्त्वष्टा यरासे यशस्विने वृष्णे सेके इन्द्राय परूषि वचनव्यत्ययः 
धुरं बहु शुष्म बरु दधत् धारयन् । तथा अपाकः पाक इति परशस्थ- 
नाम ( निघ० ३, ८, < ) न विदयते पाकः प्ररास्यो यस्मात्सोऽपाकः 
नञोऽस्त्यथानां बहुवीहि वाच्यो वोत्तरलोपश्ेति ( पा० २, २ २४ 
वा० < ) समासः ! आचष्टुः अचनशीरुः सवे गतः । बृषा वधिता 
चरषणमिन्द्रं यजन् पूजयन् । भूरिरेताः भूरि रेतो वीय्यै यस्यसः 
स्वजनकं इत्यर्थः त्वषा त्वश्चतेः कसेत्यथस्येति ( निरख० <, २२) 
यास्कोक्तेः । इंडशस्त्वछा देवान् भोजयत्वित्यथेः ॥ ४४ ॥ 

(क. वनस्पतिरर्वसखष्टो न पारौस्त्मन्याः सथस्ञ्छथितां 
न देवः | इन्द्रस्य दव्यैजेठरं पृणानः स्वदाति यज्ञं म- 
धना घतेन ॥ ०५॥ 

वनस्पतिरवखष्टः वनस्पतियुपः अवखष्ठो न अभ्यनुज्ञात 
ह्व पारोषेद्धमध्वधुणा पञ्चम् आत्मन्या आत्मना समञ्जन् सङ्ग- 
मयतु सम्बघ्रातु । कथमिव । सथिता न देवः } यथा सभिता 
देवः अपापः पशबद्धमास्पमना सैगमयेत् एवम् । किथ्च । इन्द्रस्य 
जटरयुदरम् हव्यैः प्रणानः पूरयन् । स्वदाति यङ्ग समनक्तु या- 
गम् मधुना च रसेन धरतेन च ॥ ४५ ॥ 

चनस्पतिथपो देवो मधुना रसेन घतेन च य्घं स्वदाति स्वद् 
त॒ खेर् आस्वादयतु समनक्तु वा। कीटस्य वनस्पतिः अच्ष्ठोन 
आ्ञक्त इव पाः कृत्वा त्मन्या आत्मनि समञ्जन् अथात् पश्यम् 
संयोजयन् आत्मन.राब्दस्य तृतीयाया यादेशः मन्तेष्वाङ्म्यादेरात्म 
न इति (पा० ६, ७, १५१ ) आरपः ततर दृणन्त; शमितानच शः 
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आयातु । षट् त्रिष्टुभः । देन्द्रस्य पश्चोषेपापुरोडाशपश्चुनां 
याज्यानुवाक्याः । आयातु आगच्छतु इन्द्रः अवसे अवनाय 
तपेणाय रक्षणाय वा । उप नः समीपेऽस्पाकम् आगच्छतु । 
ततश्च इहस्माभिः स्तुतः सधमात् सहमदनः सहभोजनः अ- 
सतु । शुरो विक्रान्तः । बाहधानः वद्ध॑मानः स्ववलीः । तवि- 
षीयेस्य पूवीः द्यौ । तविषीति बलनाम । तवतेषदधिकर्मेणः । 
यस्येन्द्रस्य बलानि पूवोणि दत्रवधादीनि वलखानि चौरिवो- 
चैः कथ्यन्ते । यथास्मदीयं क्षत्रम् । अभिभूति अभिभवि- 
तृ अभिभवनगीटपपि रष्यात् । पुष्णाति स आयाचिति 
उखम्बन्धः ॥ ४७ ॥ | 

का० ( १९. ६, १३ ॥ याज्याद्ुवाक्याश्च । वपापुसेडाश्पश्युया- 
गानां याज्यायुवाक्याः आयात्विन्द्र इति ( ४७ ) वपायाः पुसेऽनु- 
वाक्या आन हन्द्रो दृरादिति (४८) यन्या अआ न इन्द्रौ हरि 
भिरिति (४९ ) पद्युपुरोडाश्चस्य पुरोऽनुवाक्या च्ातारमिन्द्रमिति 
( ५० ) याज्या इन्द्रः सुज्ामेति ( ५९) पञ्युयागे पुरोऽडवाक्या त- 
श्य वयमिति (५२ ) याज्येति सूत्राथेः ॥ सप्त तिष्डुम इन्द्रदेवत्याः। 
इन्द्रो नोऽस्मानवसे अवितुं रश्चितुमुप आयातु समीपमागच्छतु 
तमर्थऽवतेरसेनप्रत्ययः । इहायातः खन् सधमाह् अस्तु सह देवैः 
साध माद्यति तृप्यति खहमात् सदहभोजनक तस्तु मादयतेः क्षि 
प् कीटश इन्द्रः दरः विक्रान्तः स्वतोऽस्मायिः ! वालुधानःव- 
थमानः । यस्येन्द्रस्य पूर्वीः तविषीः पूवाः तविष्यः पएूवौणि छृतानि 
बलानि बू्रवधाद्यः पराक्रमाः योम स्वम इव कथ्यन्ते स्वर्गो य- 
था स्तूयते तथा यस्येन्द्रस्य बलानि स्तूयन्ते तविषीति बलखनाम- 
तवतेङ्द्धिकमेण इति ( निर9 ९, २५ ) यास्कः । यथ्येन्द्ः क्षचरसस्म- 
दीयं पुष्यात् पुष्यति टेरोऽ्डयि कीलं क्षत्रम् । अभिभूति अ- 
सिसवनक्ीरं शरम् स इन्द्र आयास्विति खस्बन्धः ॥ ४७ ॥ 

आन इन्द्रो दूरादानं मासादंभिष्टिकरदवंसेया- 

सदुग्रः । ओजिटेभिनुपतिवर्जबाहुः सङ्के खमत्छ त 
& 
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वणिः पृतन्थूद् ।॥। ४८ । 
आन इन्द्रः आ उपद््मी याद्वहित्ययं संदध्यते। आ- 

यासत् आयातु नः अस्माकव् इन्द्रः दूरात् दुखोकदेः। आ 

न आससाद । आवा अस्वक आसादिर्यन्तिकनाम | 
आगच्छत् चास्माकं सप्रीपाद् । यथ्पि दूरे यद्प्यन्तिक् इस्य- 

५ 

येः | अभिषकरद् अभिख्पितपदाथैकारी ।' अवसे अवनाय अ- 
५ कम क क, 

ज्ञाय वा। उग्रः अत्तिविषयः। एत्य च । ओजिष्रेभिः। ओज- 
स्वितमैः बहैश्येतः । टदपतिः वज्रबाहुः सङ्गे संभ्रामे । समरस 
एतदपि संग्रामनाम । एक सिन्सद्श्रये वहुषु च युगपदुपस्यि- 
तेषु । तकेणिः दूणेवनिः तृणतम्भक्ता । प्रतन्युन संप्रामयतः 
श्ञ्रन ॥ ४८ ॥ 

इन्द्रो नोऽस्माकं दृतद्दुरथ्रदेशाद् दुरोक्दिरपि आयासत् भाः 
यातु यातेखशेऽडा विति ( धा० ३, ४, ९८ ) आर कते [सन्बह्ुख 

लेर्दाति (पा०३, १, ३४) सिपप्रत्ययः! आसान्निकरप्रदेशाद्पि 
आयासत् आख्ाहित्यनिनिरुकात ( निघ २, १६) दृसत्समीपा- 

` शछागच्छव्विव्यथेः । कि कनुमवसे अवितुमस्माकः रक्षणं क्तु 
म्। कीश इन्द्रः भगिषिङत् अथिष्ित्रशिलटापं कसोदीत्यभिष्ि- 
छत् मनोरथघ्रद्ः । उभ्रः उत्कृष्टः । ओनिष्ठोभिः तेजस्वि वमेषदेथुक्त 
दति शेषः ओजो बिद्यते येषां ते ओजस्विनः अत्यन्तमोजस््विन 
ओजिषठाः चिन्मदोदुक् तैः । अपतिः चणां पार्कः । वञ्जवाहुः वच्च 
बाहौ यद्य सः । तथा सङ्क समतु सङः मदिति दे सप्राममा- ' 
मनी [ निघ २, १७ सङ्घे एकस्मिन् सम्राम समत्सु बहुष्वपि 
संग्रामेषु युगपदुत्थितेषु सतख पृतन्यून् रावृन् ठबेणिः ठुव हि 
सायां तुवेतीति तुबेणिः हन्ता प्रतनामिन्छन्ति पृतन्यन्ति स्च 
आत्मनः क्यज्ञति ( पा० ३, १, ८ ) कयाच परे कव्यध्वरेति | पा० 

४, ३९ ) अछोपः तत कपाच्छन्दसीति (पार ३, २, १७० ) उ 
प्रत्ययः सप्रामेच्छर्नां इन्तेत्यथः॥४८॥ ॥ि 

जान इन्छ्ो दरिभिणत्वच्छवोकनोऽयसे रा- 
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च । तिष्ठाति वज्री दवा विरप्शम यज्ञमय 
जो वाजसातौ ॥ ४९ ॥ 

आनन्दः । आयातु नः अस्मान् अभिहृन्द्रः। हरिभिः 
हरितवर्गे; अच्छ । अच्छाभेरथे सचास्मानभ्येत्य । अवोचीनः ! 
अवोगश्चनः अवसे अन्नाय राधसे पनाय च दानार्थभर् । एत्य 
च । तिष्ठाति तिष्ठतु । वज मघवान् धनवान् । विरप्सी विर- 
मणरीरः । इथं यज्ञम् यनुभति । नः अस्माकम् वाजसातौ अ- 

® (५. 

न्स भजने निमित्तभूते ॥ ४ 

अच्छाभेस्थं । इन्द्रोऽवाचीनोऽ्यिङ्धखः खन् नोऽस्मानच्छ अ- 

स्मानमि आयातु कैः हसिनिरश्यैः किभथंमवसे अवनमवः असुन् 
तस्मे रश्चणाय रथस्ते धनाय च आगत्य च वञ्जी इन्द्रो नोऽस्माक- 
{मिम यज्ञमनु प्रति वाजसातौ अश्वसस्थजने निभि तिष्ठाते ति- 

[कक 

ष्रतु खर् । ऋोदशः मघवा मघं धनमस्यास्तीति चनदाबू | विरः 

परी विविधं रपति ख्पति बिरष््ी महान् ॥ ४९ । 

चअतार निन्द्रमचितारः मिन्द्र इवे डके सह 
द्रारामिन्द्रम् | इयासि शक दृर्टूवसिन्द्र स्वपत्ति नो 

मघवा घटाल्यन्द्रः ॥ ५० ॥ 

 च्ातारमिन्द्रम् । चातारम् रक्षितारम् इन्द्र यतः कथयन्ति + 
अदितारं च यतः इन्द्रं कथयन्ति । हवेहवे सुहवम् । आहाने- 
आईने सोभनाहानभिन्द्रं यतः कथयन्ति । शुरं विक्रन्तमिन्द्र 
यतः कथयन्ति जनाः । अतः हथामे शुक्र शुद्धम् इन्द्रं तम 
म् । पुरत बहुभिरादतम् । स चादृतः सन् । स्वस्ति नः अ-. 

विनाशमस्माक मघवा पनवान् पातु दथातु इन्द्रः ॥ ५० 
| गगेद्ा । आतारं रक्षितार्मिन्द्रम् अवितारं प्रीणयितरिमिन्द्र- 

म् हये इवे आह्वाने आहनि यज्ञे वा दुव खुखेन हृयते आहूंयत 
इति. सुहवम् श्रम् शक्रम् राक्तोति राच्रस्तं सम्रथम्. पुस्तं धुख- 
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भिरहभिहूयते पुरहतस्तं बहुभियाहतम् ईदा मिन्द्रं हयामि आहया- 
मि। मघवा घनवानिन्द्र गाहूतः सन्नोऽस्माक स्वास्ति आवेनारं धातु 

दधातु कसेतु 1वैकरणभ्यत्ययः । इन्द्रराब्दाचृत्तिरादराथो ॥ ५० ॥ 

हन्द्रः सच्नाया स्व्वव२॥ अवो भः खश्डीक्ये भ 
चतु विच्ववेदाः । बाधतां देषो अभयं कृणोतु सुवीयै 
स्य पतयः स्याम ॥ ५१॥ 

इन्द्रः सुत्रामा । इन्द्रः साधुत्राणः स्ववान् । अवोभिः अ- 
नतैः सुभरडीकः शोभनसुखकारी भवतु । विश्ववेदाः सवधनः । 
कश्च बाधताम् अपगमयतु द्रषः दामग्यम्र् अभय कृमातु क 

रातु । त्वस्पसादाच सुवांय्यस्य धनस्य प्रतयः स्याप }। ५१ ॥ 

इन्दः अवोभिरश्ेः खुष्डीकः शोभनसुखकारी भवतु रोभनं- 
मृडीकं सखखं यस्मात्स सुष्डीकः। कीदश्ा इन्द्रः खुत्रामा खुष्डु चा 
यते रक्षति सुत्रामा आतो मनैच्चितिं ( पा० ३, २ ७ ) माने । 
स्ववान् स्वं धनमस्यास्तीति स्ववान् आतोऽटि नित्यमेति ( पाऽ ` 
३, २ ) अयुनासिकत्वम् दीघोदरि समानपाद इति (पा० <, 
९ ) नस्य रुः । विदववेदाः विर्वं सवं वेदो धनं यस्यसः! सचे- 
न्द्रो दवेषः दीमीग्यं बाघतां निवत्तयतु अभयं च ईणोतु करोतु कि- 
ख इन्द्रभरमा दादव्यं सुकीय्यस्य धनस्य पतयः. स्वामिनः स्याम 
यवेम शोभनाश्च ते वीरञ्च सुवीराः पुत्रादयः तेभ्यो हितं सुवीर््यै 
तस्य ॥५१॥ | 

तस्थं वथ समतौ याक्ञेथस्यापि भदे सौभनसे 
स्याम । स सुच्ामा स्वर्वा२॥ इन्द्र अस्मे गाराच्चिद 

दषं; सनुतयुंयोतु ॥ ५२ ॥ 

तस्य वयम् । तस्यन्द्रस्य दुत्रास्णः क्य मता कल्युम- 

मता स्यपि । यञ्गियस्य यज्गस्षपादनः । अवि सच्च) मद्रमभ् 

न्दनीये सोमनसे कस्याणमनसि स्याम वयम् । ततोऽनुग्राह्वु- 
. ~ 6 = 

द्धा कत्तमानानामरस्माकम् । स सुत्रामा शामनत्राणः । स्ववा 
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न्धतवान् इनदरः अस्मे अस्मत्तः आराचित् दूरादपि देषः दौभा 
ग्यम् तत्र वतेमानं सदुतरिति । निणीतान्ता्षिनाम अन्त- 
हितं कृत्वा युयोतु । यद्रा दूरे वतमानं भकटं छृत्वा युयोतु षर- 
यक् करोतु ॥ ५२ ॥ 

वयं तस्येन्द्रस्य सुगतो शोभनवुद्धौ स्याम भवेम मदे कस्याण- 
रूपे सौमनसे सुमनसो भावे रोभनयनस्कत्वेऽपि स्याम इन्द्रो ऽस्मासु 
सुमति मलश्च भद्रं कशगेस्वित्यथैः । कीदशस्येन्द्रस्य यज्ञियस्य यज्ञा 
य हितों य्चियस्तस्य यन्ञसम्पादिनः । खुब्रामा सुरक्षकः स्ववान् 
धनवान् स इन्द्रः अस्मे अस्मत्तः आराच्चित् दूरादपि वत्तमानद्धे- ` 
घो दौर्भाग्यं सनुतरन्तर्हितं रत्वा युयोतु पृथङ्येतु विकरणभ्यत्थ- 

४ ~ ^ अट 6५५. 

थः । सनुतरिति निर्णीतान्तर्हितनाम ( जिघघ० ५, २५, २१) ॥ ५२॥ 

आ मन्दरैरिन्द हरिभिथोहि मयूररोमभिः । भा 
त्वा केचिक्ति्थंसन्विं न पाशिनोऽति धन्वेव तो२। 
इहि ।॥ ५५३ ॥ 

आ मन्दः | बृहव्यन्द्री । आयाहि मन्दैः मन्दनीयैः हे इन्द्र 
हरिभिः हरिद्र्णैः अश्वैः पयुररोभिः । बभ्रवो ह्यश्वाः । किच 
मासा केचिलियमन् व्रिंन पा्षिनः। मा च त्वामागच्छन्तं कै- 
चिन्निवघ्रन्तु । कथमिव । विरिति ज्ुनिनाम शङ्कनिपिव पाः 
दाभरतिषन्धका आखेटकिनः । अथ केचित्परिपन्थिनो भवेयुः । 
अति धन्वेव तान् इहि । अतित्य तान् एहि आगच्छ । कथ- 
मिव धन्व इव । यथाघन्वनिर्दकदेश्चं परित्यञ्य अन्यतममाम्- 
च्छेयुः एवपागच्छेति ॥ ५५३ ॥ 

 विदवामिच्रृष्ठा बृहती तृतीयो द्ादशार्णोऽन्ये त्रयोऽष्ाणोः आ ` 
मन्दैः प्वेत् अनयोर्विनियोगामावः। हे इन्द्र ! त्वं हरिभिः अश्वैः 
आयाहि । कीदशः मन्द्रैः गम्भीरनदेः मयुरसेमभिः मयूर्स्येव रो- 
माणे येषां ते मयूररोमाणस्तैः मयुर समवर्णः । किञ्च केचित् दुष्टा 
अगच्छन्त त्वा त्वां मा नियमन् नियच्छन्तु मा निकन्नन्तु तत्र दष्टा 
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स्तः पाशिनो पाशहस्ता व्याधाः विं पश्छिणमिव यथा पाशिनः प- 
क्षिणं वध्वन्ति तथा त्वां मा वश्चन्तु अथ ये परिपन्थिनो मवेयु- 
स्तानतीहि अतिक्रम्यागच्छ किमिव धन्व इव धन्व निरुदंकदे- 
श्यः यथा पान्थो मरूदेशमातिक्रस्य गच्छति तथा गच्छ ॥ ५३॥ 

णडादिन्दरं चुषणं वज्रवाहं वसिष्ठासो अभ्यचन्त्य- 
कः |स न स्तुता शअरवद्धात गस्चूय पात श्वास्तामः 

सद्ा नः॥ ५४॥ 

एवेत् । पेन्द्र त्रिष्टुप् यमेवमनेन भ्क्रारेण । इत् पादपू- 
रणः । इन्द्रं हृषणं वर्षितारं वजवाहं वसिष्ठासः वसिष्टस्याप- 
त्यानि बहूनि । यद्र वस्तृतमा ऋषयः । अभ्यच्चन्ति अभिष्टु- . 
वन्ति अकैः मन्त्रैः । स नः सोऽस्यभ्यम् स्तुतः वीरवत् साधु 
पुत्रसंयुक्तम् धात ददतु धनम् । गोपच्च गोसंयुक्तम् । एवं 
त्रिभिः पादेरिन्द्रमभिष्टुत्य । अथेदानीं ये याजयन्ति तानाह 
युयं पात पार्यत स्वस्तिभिरत्रिनाशेः सदाकारं नोऽस्मान् ॥५४॥ 
 वरतिष्ठदष्टा इन्द्रदवद्या चिष्टुप् । वसिष्ठाः वसिषपत्यानि मुन- 
यः अकमन्बैः एव ३त् एवमेव इन्द्रमभ्यचेन्ति पूजयन्ति कीडशा- 
मिन्द्र इषण वधितारम् वञ्जबाड्ं वज्ज वाहौ यस्य तम् स इन्द्रः स्तु- 
तः सन् चीरचत् वीरा धिद्यन्ते य तत्. पुचयुक्तम् गोमत् गाधो 
विद्यन्ते यत्र तत् गासंयुक्त धनम् नोऽस्मभ्यं धातु दधातु विकर 
णव्यत्ययः । एव पादन्रयेणेन्द्र स्तुत्वा ऋत्वि आह दहे ऋत्विजः ! 
युय स्वास्ताभेः अवनेः सद्ा सवदा नोऽस्मान् पात रश्चत॥५४॥ ' 

समिद्धा अग्निरद्धिवना तप्रो धर्मो सिरा सलः । 
दुदे धेलुः सरस्वती सोम॑ शुकरपिहेन्द्रियम् ॥ ५५ ॥ 

इत उत्तर त्रिपञ्युः आ अध्यायात् तत्र द्रादक्षस्योऽनुष्टुमो- 
ऽश्विसरस्वतीन्द्रदेवत्याः । समिद्धः सन्दीप्रोऽभिः हविः क्षपण- 
समथः । दे अखनो । किञ्च तप्रो पपर; पवर््यः विराट् च सो- 
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मोऽभिषुतः । किथ्च दुह प्रपूरयति च पेतुः सरस्वती । सोमं 
शुक्र शकम् इह इन्द्रियं दीयम् ॥ ५५ ॥ 

का०( १९. ६, ९५ ) आघ्रियश्च समिद्धो अधिरदिवनेति । स 
मद्ध इ्याया दादशाघुष्डमः चकासत् लिषडोः प्रजाजयास्याः इति 
सूजाथः ॥ विदिशा अद्धिविसखरस्वतीन््रदेवत्या आभीसक्षा ाद- 
श्ाचुष्डुभमः । अद्धिवनावध्वयुं देवानामिति तौ भ्रति होता प्राहदहे 
आदेवना अआरदेवनो ! अश्चेः समिद्धो दीषोऽस्ति हविदहनश्चमोऽस्ति 
घमः प्रचर्य॑ः तत्तोऽस्ति विराय् विविधं राजमानः सोभः खतो 
ऽभिघुतः । किञ्च *धिनोि पीणणएति धेनुः ओणादिको च- 
म्रत्ययो . धिवेः वरोपो गुणश्च प्रीणयित्री सस्स्वती इह यन्न सोमं 
हे दग्धे दुह प्रपूरणे रुषि तङि प्रथमेकवचने टेरत्वे रोपस्त आ 
त्मनेपदेष्वति ( पा० ७, १, ४१ ) तलोपे दुहे इत्ते रूपम् ! कोशं 
सोमं शुक शुङ्ख छद्धम् इन्द्रियमिन्द्राय हितं बरकरम् । एतावता 
यज्ञसस्पत्तिरस्ति युवामा गच्छतमिति मावः ॥ ५५॥ 

` तदपा भिषजः छनेऽरिवनोभा सरस्वती | भ्रध्वा 
[दः 

रजा षजसान्द्रथामेन्द्राय वाथाथतहाद् ॥ ५६ ॥ 

आ्थव्नावर्वद्रू तयहहिता कययचत चर्ल्न्पाद्ू तचा 

भिषजा । तनूनां पातारो भिषजौ च सुते सोमे अश्विनावुभौ 
सरस्वती च मध्वा रसेन रजांसि पृूरयन्तिन्द्रोपभोगाय | रो- 
का र्नास्युच्यन्ते इतीह काकवचनो रजशशब्दः । इन्द्रियं वी-. 
येमू इन््राप्यायनायेम् पथिभि्गवहान्वहन्तु ॥ ५६ ॥ 

उभा अदिवना उभौ अद्िवनो सरस्वती मध्वा मधुना रजांसि 
खोकान्. दुहान्त पूरयन्ति पूवेचां दुहे इत्यस्य वचनग्यत्ययेनेहा- 
चुषङ्कः सोचा र्जस्युव्यन्त इति ( निरर 8; १९ ) यास्काक्तं रञः 

रच्दो.ऽअ छोकवाची । कीदशावद्धिवनो तनूपा तनूः शरीराणि पा- 
तस्तौ तनृपौ द्रीयणां रद्धितासे भिषजा भिषजे चेद्यौ । क 
सति। छते सोभेऽभिषघुते सति पूरयन्तीत्यथैः । किञ्च अद्धिविसर- 
स्वत्य इन्द्राय इन्दियं वीर्यं पथिभियज्ञमा्ेँः वहान् वहन्ति इतश्च 
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छोपः परस्मैपदेष्विति ८ पा० ३, ४, ९७ ) इकाररोपे वहानिति 
रूपम् ॥ ५६ ॥ | 

इन्द्रायेन्दु सर॑स्वती नराकषष्छ्से न नग्नहुम् । अ- 
धांताश्चषिविना मधु भेषजं भिषजा स॒ते ॥ ५७ ॥ 

इन्द्रायेन्दुम् । इन्द्राथेमिन्दुं सामं सरस्वती अभिषुणोदिति 
वाक्यपरिपुतिः । नरारेसेन यज्ञेन सहिता न्रहुम् । किञ्च 
आद्धातां रायाम् अनौ मधुः । रसरूपम् भेषजरूपश्च । 
भिषजौ वैद्यो सते सोमेनद्रायेत्यतुषङ्गो विभक्तिव्यत्ययेन ॥५७॥ 

सरस्वती नराद्ांसेन यज्ञेन सह इन्द्राय इन्दरा्थमिन्दुं सौमं न- 
ग्रष्ु सुराकन्द्ं च पृवाक्तमधात् धतवती । किञ्च भिषजा आ्िवना 
भिषजो अरिविनौ छते सोमेऽभिषुते खति मधरु मधुरं मेषजमोष- 
श्रमधातां धारितवन्तौ अधातापिव्येव क्रिया वचनव्यत्ययेन 
पृवाधं योज्या ॥ ५७ ॥ 

आजुह्वाना सर्॑स्वतीन्द्रायिन्धियाणिं वीर्यम । इ- 
डांभिरद्िव नाविष समूजेणस रथिं दधुः ॥ ५८ ॥ 

आजुह्वाना । आहृयन्ती सरस्वती इन्द्रायन्दरियाणि चक्षु 

प्रभृतीनि वीयेश्च पीरकये । इडाभियेज्ञियामिर्हेतुभूताभिः । अ- 
दिनो च सहायभूताबुपादाय सन्दधुः । इषश्चान्नञ्च सन्दधुः 
उजेश्व तदुपस्ेचनश्च दध्यादि सन्दधुः सेदधुध रयिं घनम्॥५८॥ 

आयते आज्ुहाना अथां दिन्द्रमाहयन्ती सरस्वती आवमा 
चन्द्राय इन्द्रियाणि चश्चुरादीनि सन्दधुः वीय्यै सामथ्यै च दधुः इ 
डाभः पडामः सह इषमन्न सन्दथ्ुः । परावो वा इडति (९, 

१, १२) श्रुतिः । उजं दध्यादि रये धनञ्च सन्दधुः एतानि ददु 
1रत्यथः ॥ ५<॥ 

क 

दाक परिसरतां स 

५, ९ ॥ 

कै [र 

आद्वना नमुचेः सतष्भ्स 
५८ षि 

रसवती तमानरद्भदिषेन्द्र तवे ॥ 



विक्षौऽध्यायः २० | कण्डिका । ६१। १०७७ 

अरिविना नयुवैः । यमहवनो नथुवेराहूत्य सुतमभिषुतं 
सोमं शुक्रम् अमछिनम् परिश्ुता सितं स्थापितवन्तो । 
स्वती तमेवाहरत् बर्हिषास्तरणार्थन सहिता । इन्द्राय पातवे 
इन्द्रपानाथम् ॥ ५९ ॥ 

अधभ्विना अदिविनो परिता सुरया सह सुतमभिषुतं श्युक्र श्च 
ममाटेन साम नमुचः असुरात्सकारात् आहरताम् सरस्वती च 
तमवे साम बाहषास्तरणाथन सह् आभरत् आहूर्त् क्मथामन्द्रा 

य पातवे इन्दस्य पानाथं तुमथ तवेप्रत्यथः॥ ५९ ॥ 

कवष्यो न व्यचंस्वतीरदिविभ्यां न दुरो दिश॑ः 
इन्दो न रोद॑सी उमे दुहे कामान् सरस्वती ॥ ६० ॥ 

, कवष्यो न । यज्ञगृहद्रार उच्यते । कवष्यो न इष् निष्क- 
ष । सथचयार्थीयो नकारः । अस्यामृचि ससुषिराथ व्यञ्चन- 
वत्य । अशििभ्यान्न अशिवभ्याश्चौध्वयुभ्यां सहिताः दुरः दा 
रदिश; । द्वाभिर्दिंशो लक्स्यन्त इति अत पएंवथुक्तम् । इन्द्रो नं 
इन्द्र यासु द्रास्सु व्यवस्थितः | रोदसी द्यावापृथिव्यौ उभे 
अपि दुहे दोगि । कामांश सरस्वती दुहे । इन्द्रायायाताय यज्ञ- 
गरहद्रार इन्द्रं इषेनिति शेषः ॥ ६० ॥ | 

अस्या्ाचे जयो नकाराश्चकाराथौः । अश्विभ्यां सहिता सर- 
स्वती इन्दो न इन्द्रश्च उभे रोदसी दयावापरथिव्यौ कामान् दुहे द्ध 
ग्धे दिकम्मेकः दयावापृध्थिकीभ्यं खकाद्तात्कामान् दोग्धि दंयो दि- 
शश्च सकाशात् दोग्धि अकाश्रेतं चेति (पा० १,४,५९ ) द्वायंदि 
श्यां सोदसोश्च कम्मत्वम् । कींडदयो द्वारः कवंष्यः कुष निष्कं कुः 
पिताः सच्छिद्राः तथा व्यचस्वतीः व्यचनं व्यचोऽवकाडाः 
तष्धव्यः ॥ ६५ ॥ 

 उषास॒नक्तमदधिवना दिवेन्द्र॑४ सायमिन्दियेः। 
 मजानाने सुपेरसा समञ्जाते सर॑स्वत्या ॥ ६१ ॥ 



१०७८ भन्त्रभाष्य-वेददीपसरहिता शुङ्खयज्चुः संहिता । 

0५. 

उषासा नक्तम् । उषा आदित्यप्रभा । नक्तं रात्रिः । ह 
अश्विनौ उषाथ रात्रिश्च दिवा अनि च इन्द्रम् इन्दियेवीर्येः 
समं जाते सर्रेषयतः सायं च इन्द्रियः सर्मजाते । सातत्याभे- 
प्रायम् | संजानने एकमती मूते उषाथ रारे । सुपेशा सु- 
रूपे शुङ्केन उषाः ठृष्णेन रात्रिः । किमिन्द्रयुपाश्च रात्रेथ केव- 
छे एव समञ्जाते नेत्याह । सरस्वस्या च संह समन्ते ॥ ६१॥ 

हे अश्विनो ! उषासा रविप्रभा नक्तं राजश्च सरस्वत्या सह 
द्विवा दिवसे सायकारे च इन्दरभिन्दियेः वीर्यैः सह समञ्जाते सं- 
योजयतः । कीडश्यो ते संजानाने संजानीतः ते संजानाने एकमती- 
सुपेशसा चोभनं पेशो रूपं ययोस्ते श्ु्घा उषाः कृष्णा राजिः ॥ ६१ ॥ 

पात चों अदरिविना दिवां पाहि नक्त सरस्वाति। 
दैवया होतारा भिषजा पाताकन्द्र सच सते ॥ ६२॥ 

 प्रातन्नः । पारयतं नोऽस्मान् हे अश्रिवनां देवा अहनि । 
पाहि पार्य च नक्तं हे सरस्वति । युवां च हे देव्यौ होतारौ 
भिषनो पार्यतम् इन्दर् सचा सदस्यथ; । सुते सोमे ॥ ६२॥ 

, इदे अश्विना अदविविनो ! दिवा दिवसे नोऽस्माय् युवां पातं रक्चतं 
हे सरस्वति ! नक्तं रा्नोत्वं नः पाहिर्क्च)हे दैव्या होतासादे- 
वसम्बन्धिनो होतारो ! भिषजा भिषजौ अदिवनौ सुते सोमेऽभि- 
षुते सति सचा सह एकीभूय युवामिन्द्रं पातं रक्षतम् सर्वत्र पि- 
भक्तेराकारः ॥ ६२॥ | 

तिसरखेधा सरस्वत्थदरिकना भारतीडा । तीयं प 
रि्खितां सोममिन्द्राय सुषुवुभर्दम् ॥ ६३ ॥ 

तिश्चसरेधा । तिखो देव्यः सरस्वती च मध्यस्थाना | 
भारती आदित्यपभा द्युस्थाना । इडा प्रथिवस्थिना । एता- 
स्िषु स्थानेषु स्थिताः । अश्विनौ च । तीव्रं पटुतमं परिता 
सहितं सोमम् इन्द्राय पुपुषुः अभिपुतवन्तः मदन्तप्पणम् ॥६२॥ 
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तिखो देव्यः भदिवना अदिवनौ च परिश्चुता सुस्था सह सोम. 
मिन्द्राय सुषुबुरभिषुतवन्तः । काः तिखः सरस्वती भारती इडा 
च कीडभ्यः बेधा स्थिता इति शेषः सरस्वती मध्यस्थाना भारती 
द्यस्थाना इडा परथिकीस्थना । कीदश्च साम तीत पटुल्वकरम् मद् 

यावन भेषजं मधुं भषजं जः सर॑स्वती । इन्द 
त्वष्टा यशाः भियं रुप रूपमधुः सुते ॥ &2 ॥ 

अशिना भेषजं मधु । एतदाख्यातन्तस्यादधुरिति परि 
णामः । के अदधुः अरिवनो सरस्वती खषा च प्रयाजदेबताः । 
किमदधुः । अस्विनौ तावद्धेषजं पधुरूपम् । भेषजं नः अस्म- 
त्हवन्धिनी सरस्वती । त्वष्टा च यज्ञः श्रियं रूपञ्च । कस्ि- 

श्रुवसरे । सुतेऽमेषुतं साय । &४॥ 
: अश्विना नोऽस्माकं सरस्वती त्वा प्रयाजदचता च छत स्ताः 

मेऽभिषुते सति इन्द्रे एतानि वस्तूनि अधुः . स्थापयामासुः दधतः 

लङ् कानीत्यत आह भेषजमोषधं मधु मधुरूपं भेषजं च यशः का- 

वि ध्चियं लक्ष्मीं रूपं रूपं नानाविधं रूपं च नित्यवीप्सयोरते 

रूपशाब्दस्य द्धित्वम् ॥ ६४ ॥ ति 

कलयेन््ो वनस्पतिः चाद्ायानः परिता । कीला 

रुमरिवभ्यां मधु दुहे धेनः सरस्वती ॥ ६५ ॥ 

कऋतुथन्द्रः । तारत काटेकारे इन्द्रायेति पिभक्तिव्यत्य- 

यः । वनस्पतिः ज्षशमानः स्यमानः स्तुबन् परिता साधन- 

भूतया । कीलाटमन्नरसम् दुहे इत्यवुषङ्कः । अव्यां च सः 

दिता । दु दोग्धि पेतुभ्वा सस्ती ॥ ६५ ॥ 

वनस्पतिः प्रयाजदेवः शशमानः स्तुवन् सन् कतुथा ऋतो ऋते 

काडे-काङे परिखुता खुस्या सह कौराख्मन्चरसमिन्द्रः इन्द्राय 

द्रां दुहे दुग्धे सुपां खमित्यादिना ( पा० ७, ९ ३९ ) चतु- 

थ्यकवचनस्य सुदेश इन्द्र इति खोपस्त . आत्मनेपदैष्विति तखोपे 
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दुहे इति रूपम् । किञ्च सरस्वती अद्धिवभ्यां सदिता धेदुभूत्वा 
श्नद्राय मधु दुहे दुग्धे ॥ ६५ ॥ 

 गोभिन सोमदधिवना मासरेण पग्सिता । समं 
धात सरस्वत्या स्वाहेन्द्रे सुतं मधुं ॥। ६६ 

गोभिर्न । गोपरभृतिमिश्च पञ्चभिः सोमं सहितं मासरेण 
परिखता च । कथंभूतं सुतं मधु । अभिषुतं मधुस्वादं च । ह 

अशहिवना युवां समधातम् । कस्मिन्समधातम् । ईन्द्र । क क- 

वटावेवाशििनों समघातं नेत्याह । सरस्वत्या सह । खषा 
छृतिभिः प्रयाजेन साद्धम् ॥ ६६ ॥ | 

हे अश्विना | अदिविनौ ¡ माक्षरेण परिष्युता सह गोभिनै 
गोपरथुतिपश्चुभिश्च सह नश्चा्थे छुतमिषुतं सोमे मघुच इन्द्रे यु- 
वां समधातमारोपयतम् सम्पृवीहधतिलुडि मध्यमद्विवचनम् हे 
स्वादाच्ुतयः ! प्रयाजदेवाः ! यूथं सरस्वत्या सह इन्द्रे खतं मधु 
भ धातेति वचनन्यत्ययः ॥ ६६ ॥ 

क अरिवनं विरि न्ियं नसुचेधिया सर॑स्वती । 
जा रुक्रमंसुरादसुं मघमिन्द्राय जभिरे ॥ ६७ ॥ 

अशिना हविः । तिस्रो वपानां याञ्यानुषाक्या अदुष्टु- 
भः । एकेकाश्ििसरस्वतीन्द्रदेवत्या । आजिरे इत्याख्य।तप- 
देन सवाणि पदानि सम्बध्यन्ते । अश्विनौ सरस्वती च आ- 
जधिरे । हविरिन्दरियं वीयं श्ुकरममछिनभ् वु घने मधं मह्- 
नीयम् । त आजधिरे । धिया बुद्धा । कस्मै आजधिरे 
इन्द्राय ॥ ६७ ॥ | 

का० ( १९, ई, १६, १७ ) अश्विना देरिति तिस्रो वपानां या- 
ज्यायुधाक्याः भरथमसनृच्य द्वितीया यास्या द्वितीयामनुस्य सृतीया 
याज्या वूतीयामनूच्य परथमा याज्या । अग्विनत्याद्यास्तिखरास्तस् 
णा पानां कमाययास्यापुरोध्नुवाक्याः ततू्कारमाह सादधिवनवपा- 



< 

विशेऽध्यायः ¦ २७ | कष्डक। । ६९ । १५८१ 

यागे. अश्विनेति (६.७) अनुवाक्या यम दिघमेति (६८) यास्या सारस्व- 
तवपायागे यमध्विनेति (६८) अनुवाक्या तमिन्दधमिति (६९) याज्या 
एेन्दवपायागे तमिन्द्रभिष्ति (६९) अदुवाक्या अद्धिवनेति (६७) याज्ये- 
ति सूत्राथैः [ अदिविसरस्वतीन्द्रदेवत्यास्तिख्लोऽवुष्डमः । अद्विना 
अद्िविनौ सरस्वती च धिया वुच्या कत्वा नमुचेर्मभुचिसंज्ञात् आ- 
सुरात् दैत्यात् इन्द्रायेन्द्रा्थमेतानि वस्तूनि आजभ्रिरे अजहर 
कानीत्यत आह हविः शुक्रं डुद्धममाशने दविः इन्द्रियं कवघ्य्यं मघं 
महनीयं वसु धनञ्चं ॥ ६७ ॥ 

यस्नदरवना सर॑स्वती इविचन्द्रमथधयन् । सर्वि 
भद बलं धघं नष्ुचावासुरे सचां ॥ ६८ ॥ 

यमश्विना । यमिन्द्रमरिविनो सरस्वती च हविषा वद्धेयन् । 
स बिभेद । भिदिर्विंदारणे विदारितवान् । वरम्पघम् । इणा- 
तिवेखः भघम्महनीयम् । नश्च आसुरे सचा । सचा सदश्- 
व््वचनः तच्योगाच विभक्तिव्यत्ययः । नद्ुचिना असुरेण सह 
वटम्बिभेदेति |} ६८ ॥ 

 अष्धिवनै सरस्वती च हविषा कृत्वा यमिन्दरमवश्रयन् स इन्द्रो 
नभुचावाछरे सचा न व्रुचिना असुरेण सह मघं महनीयं वलं मेघं 
विभद् विदारितवान् । सचेत्यव्ययं सहाथ तद्योगे नद्घुचावासुरः 
इति तृतीयार्थे सप्तमी । ब्रणोतेवखं इति ( निङ० ६ २) यास्कः न- 
मुचि विदाय्ये चु कारितञानित्यथैः ॥ ६८ ॥ 

तमिन्द्र परावः खचाह्िवनेमा सरस्वनी । दधाना 
अभ्यनूषत हविषां यक्ञ इन्दियेः ॥ ६९॥ 

तमिनद्रम् । तयुक्तयुणभिन्द्रम् पर्वः कमाङ्गभूताः गोमेषा- 
जाः सचा सहभूताः । अशनौ उभौ सरस्वती च दधानाः 
धारयन्तः । अभ्यनूषत । नूषतिषद्यथः । अभिवधयन्ति । के- 
न । हविषा कस्मिन् । यज्ञे । इन्दिर्येः ॥ ६९ ॥ 

१ क~ _ 

परावः कमीङ्गभूता गोमेषाजाः उभा आदिवना उभौ अश्विनो 
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सरस्वती च सचा सहभूताः सन्तः यज्ञ हविषा इन्दियेः वीर्ययैश्च 
दधानाः पुष्णन्तः सन्तः तभिन्द्रमभ्यनूषत अवध्रेयन् अस्तुवन् 
चा नु स्तवने ॥ ६९ ॥ 

य इन्द्रं इन्धियं दधुः सविता वरूणो मगंः। स 
सुचालां द विष्प॑तियेलंमानाय सश्चत ॥ ७० ॥ 

य इन्द्रे तिस्मोऽनुष्टुभः पश्युपुरोडासानां याज्यानुवाक्या 
इन्द्रसवितवरुणदेवत्याः सवाः ये इन्द्र इन्द्रियं दधुः स्थापेतव- 
स्तः । सिता वरुणो भगः । मगङ्ब्देनात्रन्द्रो टक्ष्यते । ते य- 
जमानेऽपि वीप दधन्तीति बाक्यपरिषुतैः । सुत्रामा यत्च 
सुजामा इन्द्रः हविष्पतिः हविषः स्वामी । यजमानयिति षिभ- 
भक्तिव्यत्ययः । सथत । सचतापिति पुरुषवचनव्यत्ययः । 

एवमेते विषमा मन्ता छक्षणया व्याख्येयाः ॥ ७० ॥ 

का ( १९, £, १८ ) य इन्द्रु इते धुरोडाद्यानां एववत् य इन्द 

इति तिश्खख्याणां पञ्चुपुरोडाखशानां काल्यादुवाक्यःः पृक्तवत् यडइ- 
नदे (७० ) स्वेता ( ७१) इत्येन्द्रस्यादुवाक्यायाञ्ये सविता (७९) 
वरुणः क्चत्रम् (७२ ) इति सावित्रस्य ते वर्णः श्छचम् (७२) य 
इन्द्रे (७० ) इति वारुणस्येति सूजार्थः ॥ अस्येक पिन्द खिदवरण- 
देवत्यास्तिख्ोऽवुष्टुमः। खिता. वरूणो मग इति ये चयो देवाः इ- 
दे इन्द्रियं वीय्यं दधुः स्थापयामास्ुः । हविष्पतिः इविषा स्वामी 
सुजामा शोभनज्ाणकर इन्द्रौ यजमानाय कमणि चतुथी यजमा- 
न सश्चत सेवताम् इष्टदनेन यजमानं खख पत्वित्यथैः पञ्च सवने 
खोड खड अडभाव आः ॥ ७० ॥ 

क, 

सचिता वरुणो दधद् यजमानाय दाद्ुषे । आ द् 
नखं चे वेसु सुचाया वल्मिदियम् ॥ 

सथिता वरुणः । द्वितायोऽद्धचंः परथमं व्याख्येय; 1 आ- 
दत्त जग्राह न्ुचेः सकाशात् वछ्ु धनं बरं चेन्दियं च । घु्ा- 
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भा इन्द्रः । तत् सवितृवरुगपरथेतयः पुपुराडाशद्वताः दधत् 
दधातु यजमानाय दधुष हवीषि दचवते ॥ ७१ 

रुजाया इन्द्रा नञ्मुखरदक्ुसत्सकश्ात् यद्धद्धु चन बवखमान्द्रयवाः- 

स्य च यदत्त जभ्राहु खवता वर्णा भगश्च पद्युषुर {ड शिमन्जद 

वास्तत् नघुचेयान्यीतं वस्वाष्देकं यजमानाय दधत् दधातु ददात्वि- 
त्यथः । कदशधाय यमानस ददुष ददत ददात दाद्वान् तस्म 

हवीषि दत्तवते द्ादवान् साह्वानित्यधंदेना कसन्तो निपातः ॥ ७९ ॥ 

वरुणः क्च्थिंन्धियं यग न सविता भिय॑म् | स॒ 
आसा यक्सा वलं दधाना यज्ञमाशतत ॥ ७२॥ ` 

वरूणः क्षत्रम् । वरुणः सविता च सुत्रामा च दधाना इन्द्र 
यजमाने वा यत्नं सोत्रामणीम् । आत व्याप्तवन्तः ।. किक 

@ ई 

दधानाः । वर्मः क्षत्रपान्द्रुयश्च । साता भयनच वनन साहता 

भियम् । घुत्रापा यज्नता वम्र ॥ ७२ ॥ 
वणः सविता सुमा इन्द्रश्च यज्ञं सो्ामणीमारात मक्षित- 

वन्तः त्याप्तवन्तो वा अदा भोजने अदू व्यातौ वा उभयीवेक- 
रणत्यत्यथः । कमीरदरास्ते श्च क्षतात् जाणस्ामथ्यमिन्द्रियं वीय्यं 

भगेन भाग्येन सह धियं छक्ष्मीं यदसा सह बरं च दधानाः यज- 

मान स्थापयन्तः। तच वरुणः ्चचरमिच्दियं च दधाति सतिता भगं 

पियं सत्रामा यद्यो बरु चति विभागः ॥ ७२॥ 

आश्वना शायर न्द्यमदवाभवास्यं बर् । ह 

विषेन्द्र ४ सरंस्वली यजमानमवधेयन् ॥ ७३ ॥ 
अश्विना गोभिः । तिष्लोऽनुष्टुमः । हविषां याञ्यानुवा- 

क्या अदविविसरस्ववतीन्द्रदेवत्याः । अशिनो सरस्वती च गोभिः 

गप्रभ्तभः पह्युजिः इश्द्रयम्र् । ₹इनन्द्रयमति (वभाकन्यत्यया 

वाक्यकचम्धन्धाद् । अद्वभेः अश्वदक्षिणामिः । वौयम्बलम् 
वयम् बरन । हविषा पुराडाश्न । ईन्द्र यजमान अ- 

वद्धेयन् ॥ ७३ ॥ 
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का० ( १९५ &, ९९ ) अदिवना गोभिरिवि च हविषाम् । अवि 
ना मोभिस्ति तिश हविषां याज्यायुबाक्याः चात् पूववत् अश्वि 
ना ८ ७३ ) ता नासत्या (८ ७४ ) इव्यादिवनपश्युयागे पुसो ऽचुचाक्या- 
याव्ये ता नाक्षत्या (७४ ) ता भिषजा (७५ ) इति सारस्वते ता 
स्िषज्ा ( <५ ) अश्विना ( ७२ ) इत्यन्दरे इति सूत्ाथः ॥ देवस 

र [क ष [क्प (प च, 

रस्वतीन्द्रदेयत्यःस्तस्वेष्डुष्टुभः। अश्विना सरस्वती च प्तःप- 

दिः इन्द्रं यजमानं चावधंयम् । केस्ततच्राह गोमि्गोप्रभतिधद्युभिः 
इन्द्रियम् विभक्तिग्यत्ययः इन्द्रियेण इन्द्रियपारवेन अद्भिः अदेयः 
दश्छिणारूपैः वीर्य वलं वार्ययेण मनःसामथ्यंन बलेन ररीर्दार्द्येनं 
हविषा पदयुपुराडाशेन च 1 इन्द्रस्य वधंनं तुति; यज्ञमानस्य वध्वनं 
धनपुच्प्रश्वा दि शुदे: ॥ ७२ ॥ 

१. "र, ~ 0... 1 ४ 
ता नासत्या सपलासा ददिरण्यवत्तन) नरा ' सर 

् © त 
स्वती द विष्यतीन््र कम्भर॑सु नोऽवत्त । ७४ ॥ 

। ग श नः = ५ 
ता नासत्या | तं नासस्या न असत्या सलत्यवर्रे | सुप 

(न [क 0.१ > ण = ल क न्थ न 

दासा सुरूपो । हिरण्यवतेनी हिरण्यदानोपरक्षितपन्थान। । नरा 
न । ५, (#। ४११, [1 

नरृगुणयुक्तो । नराकारो वा । सरस्वती च हविष्पतीं हषिपा सं- 
भ । ९ क (न | युक्ता । एते वयः पादाः परोक्षङताः । चतुधेस्तु पादः प्रत्यक्ष- 

अ भ म मेभ (५ 

करत; । अतो वाक्यभेदः । ती नासत्याबुक्तगुणों सरस्वती च 
= > अ णि ~ 

कमसु वर्तमानः नाऽस्पान् अवतत अवान्त्वात पुर्पव्वत्ययः | 
क 4 {चे लः १५, [8 

ततो दितीयं वाक्यम् । इन्द्र कमसु नोऽवत । हे इन्द्र खमपि क- 
८ ध अ + अ 

मसु वतमानः नः अस्मान् अवत । अत्रेति | वचनज्यत्ययः ॥७८॥ 
ता तौ नासस्या नासत्यौ मद्धविनी सरस्वती च कर्म॑सु सौत्राम- 

ण्यादियागेषु नोऽस्मानवत अवन्तु रश्चन्तु पुदषव्यत्ययः हे इन्द्र! 
त्वमपि नोरऽस्पान्ः कर्मसु अव वखनध्यत्ययः। कीटरौ । नासत्यौ 
हिरण्यवन्तनी हिरण्येनोपकस्िता वरनिीर्मो ययोस्तौ यच पथि 
गच्छतस्तत्र सुवर्णमेव सस्पद्यत इत्यथैः ¦ सुपेश्नसा रोभनं पेशो 
रूपं ययोस्तौ सुष्दसे 1 नय नसो नरयुणयुक्तौ नसाकासै च! कौ. 
खश सरस्वती हदविप्प्रती हाधेर्वियते यस्याः खा ॥ ७: ॥ 
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ता भिषजा सकम्मणा खा सुदुघा सरस्वती । स 

वुच्दहा छातकतरिन्द्राय द्धुरिन्द्रयम् ॥ ७५॥ 

तौ भिषजौ । सकमेणा कल्याणकमांणो । सा सुदुघा घु- 

दोहना सरस्वती च । स च ्रप्रहा शतक्रतुः बहुकमां इन्द्राय 
दधुः ददुः इन्ियं वीर्यम् । ननु स ठव्रहा शतक्रतुरिद््राय दधु 
रिन्दिपथिति इन्द्र इन्द्राय ददातीत्यतन्नोपप्यते । कल्पान्तरांण 
इन्द्र एतत्कस्पपमवाय दद् तीस्यदोषः । विभवो वा देवा अचि- 
न््यशक्तयः । एकया द्विव बहुधा भवेयुः । एवमेवान्यत् वि- 
रोधाः परिहतेन्याः ॥-७५ ॥ 

ता तौ प्रसिद्धौ क्षिषजा भिषजौ वेद्यो अश्विनो सा प्रादिद्धा स- 
क ° 

स्वती खस प्र्षे जटः इन्द्रः कल्पान्तरप्रभवः इन्द्राय पततं 
कर्पप्रभवाय इन्द्रर्खवीय्यं दधुः यद्भवा इन्द्र एव द्।तृपाच्ररूपेण ब 
हधा मवति.देवानासचिन्त्यशक्तित्वात् । कीटो भिषजौ सुकर्म 
णा छकमणो शोभनं कप्रै ययोस्तौ । कीदशी सरस्वती सुदुघा 
खुष्डु दुग्धँ सा खुढुघा साधुदोहना। कीदृशो वृत्रहा रातक्रतुः शतं 
कतवः कर्माणि यस्य बडुकमकनत्ता ॥ ७५ ॥ 

यव मरा्ममादिवना नघ्चुचावासुरे सचां विपिषा- 
नाः सरस्वलतान्द् कम्भस्वावत ।॥ ७६ ॥ 

्रहाणां चाञ्यादुवाक्यौ । युवं सुरामम् । पुत्रमिव पितरौ । 
अनुष्टुप् [्रष्टुभावाश्वसरस्वतन्द्रदवत्यं । युव यूयापात विभ 

क्तेस्यस्थ्यः । सरस्वती हि वृतीया । युव युयम् हे अ्वि्तर 
वस्यः । सुरामं सुरामयम् । नयुचां आसुरे बतेमानम् सचा सह 

पिपिपानाः विषिषं पिबन्तः केस वतमानाः इन्द्रम् अवतपा 
रयत ॥ ७६ ॥ 

का ( १९) &, २० ) ग्रहाणां युवम सुराम पुत्रामवात । चया 

णां पयोग्रहाणां सुग्रहण च युवामिति पुयोऽञुचाक्या पुत्रामवात 
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० क € 0 त नि १ 

याज्येति सुत्राथैः ॥ द्वे अदिदसरस्वदीन्द्रदेदत्येऽदुष्डुदचिष्टुय । हे 
अद्धिवनो ! हे सरस्वति ! युवं युयं वचनञ्यत्ययः नमुचावासुरे दैत्ये 
वसमानं सुरार सुरामयं श्रं सचा संह विपिपाना विचिधं पिवन्तः 
सन्तः कर्मस्विन्द्रधावत आ खमन्ताद्रश्चत । पिपाना अत्र विकरणव्य- 

त्ययः ॥ ७६ ॥ 

पु्मिव पितरावदिविनोभ्येन्द्रावथुः कान्येदेष्स- 
नाभिः । यन् सुरामं व्थपिधः राचीिः सरस्वती त्वा 
मघवन्नभिद्णशू् ॥ ७७ ॥ 

पुत्रमिव पितसे व्याख्यातस्॥ ७७ ॥ 
हयं व्याख्याता दश्चमेऽध्याये ( १०, ३४ ) ॥ ७७ ॥ 

यस्थिच्नहरवास ऋषभास उक्षणो वशा मेषा अं 
वम्र आहूताः । कीलालपे सोनणप्राय वेधसे ददा 
सति जनय चारंस्श्नयेः | ७८ ॥ । 

` पश्स्विष््तौ । यस्मिन्नह्वासः । अहाव्यग्ने इति । जग- 
तीविष्टुभावघ्रेय्यो । यस्मिन्नप्रो अर्वाक्तः ऋषमासः उक्षणः 
वशाः मेषाः अवख्ष्टासः अवदायावदाय चतुरावततेनिंिप्राः । 
आदायादायाहुताः | तस्मे अञ्नये । कीटाख्पे । कीलार्मन्नरसं 
पिबतीति कीरारपाः । सोमपृष्ठाय । सोमाहुतयो चस्य पष्ट 
हृयन्ते । बेधसे मेधाविने । हृदा बति्ननय । हृदयं मतिपूवक- 
ञ्जनय । चारभ् अस्ये ॥ ७८ ॥ 

 का० (१९) £ २९) पद्चुस्विष्टद्तो यस्मिश्वरवासोर्टाव्यञ्च 
इति । पशोः सम्बन्धिनि स्विष्टद्यागे यस्मिन्नदवास इति पुरोऽयु- 
वाक्या अहाव्यश्च इति याज्या ॥ दवे अश्रिदेवत्ये जगतीचिष्टुमौ दे 
अध्वर्यो | तस्मै अद्ये हद्ा सह मति बुद्धिः चारं समीचीनं जनय 
अग्न्ये मनोनुद्धी शुद्धे इर इत्यथैः । कौटध्ायाद्चये कीलारुपे 
कीलार्मन्नरसं पिवति कीरःखपास्तस्मे । सोमप्रष्ठाय सोमः पृष्ठे 
यस्य तस्म यस्य पृष्ठे सोमाडुतयो इयन्त इत्यर्थः । वेघसे विद्धा- 



विंशोऽध्यायः । २०} कृण्डिकः । ७९ । १०८७ 

त्ति द्यभं कसति वेधाः तस्मे हासमतिकते | तस्मै कस्म यस्मिन्न 
म्री एते परावः अवद्ृष्टासः अवदः अवदायावदाय चतुर्वत्तेन 
निश्चिताः तथा आहुताः आदायादाय हुवाः । के पदवः अदवासः 
अदवाः ऋषभासः ऋषभाः उष्णः उक्चाणः सेचनसखमथा इषाः वा 
षपूवंस्य निगम इति ( पा० ६ ४, ९ ) उपधघादीर्घामावः । वशाः 
बन्ध्या: । मेषाः अजाः । यस्मिन्नव पदाबो इतास्तस्मै मनःशुद्धिं 
कु्विति हो तुबीक्यम् ॥ ७८ ॥ 

(कर 

अहाध्यप्ने हविरास्ये ते खुचीव घृतं चम्वीव सो- 
मः । वाजसनिं रपियस्मे सुवीरं प्रहस्तं धि यदास 
उटेन्तम् ॥ ७९ || 

अहाव्यभ्े | यस्य ते तव आस्ये खे हे अग्रे अहावि हुत 
स्मया हविः । कथमिव । शचीव घृतम् । यथा सुचि नित्याव- 
स्थितं घृतम् । चम्बीव सोमः । चम्बापिवं । यथा च अभिष- 
वणचमोणि नित्यावस्थितः सोमः। एवम् । तन्त्वा, बवीमि । वा- 
जद्वनिग्र । वाजमन्नं सम्मजते वाजसनिं रयिं धनगर । अस्मे 
अस्मासु । सुवीरं शोभनवीरम् परशस्तं . धटि स्थापय । यश 
सश्च । यशोवै सोमो राजा । ब्हन्तं महान्तम् ॥ ७९ ॥ 
कतम् १२० । 

हे अग्ने! ते तवास्ये हवि्डावि हुतं सवतः ज्ञशोतेः कमणि लुङ 
संन्ततहोये दष्ान्तः खचि दुतमिच यथा सचि तं सवदा स्थि- 

म् सस्व चम्बामधिषवणचमेणि सोम इव तत्र यथा सोमः सवे 
दा स्थितस्तद्धननित्यं मया तवास्ये हविहुतम् । हे अश्च! सः त्वम 
स्मे अस्माञ्च तानि वस्तूनि धेहि स्थापय | कालि काजसनि वाज- 
स्य द्धस्य सनि मोगस् । से धनं कीरं सखुकीरं शोभना वीयः 
पुत्रा यत्र तं पुत्रयुक्तं धनभमिव्यथः । प्रशस्तं सवेटोकस्तुतं बृहन्तं 
महान्तं यश्चसं यस्च पुस्त्वसाषम् सवेखोकप्रसिद्धं यशो देहीत्यथः 
यद्य वे सोमो राजेति श्रुतेः यशसं सोममिति वा ॥ ७९ ॥ ` 
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~ क &= 8 अरिविना तेजसा चक्षुः प्राणेन सर॑स्वती की्यम् । 
वाचेन्द्रो वलेनेन्द्राय दधुरिन्दियम् ॥ ८० ॥ 

असिना तेजसा । एकादस्चं शस्त्रम् । आब्यामुष्टुप् अ- 
श्िविसरस्वतीन्दरदेवत्या च । द्वितीयाचास््रयस्त्युचो । गायत्य- 
शिविस्षरस्वतीन्द्रदेवस्या यथासंख्यम् अस्विना अरिवनो तेजसा 
सह । चक्षुःपाणेन घ्राणेन सह वीयेम् । सरस्वती वाचा सह 
बठेन च सह । एवपेता देवताः भतिनियतचक्षुरादिद्ररेण इन्द्रा 
य दधुः ददुः इन्धियम् ॥ ८० ॥ 

का० ( १९. ७, १ ) प्राक्षेगारेष्यत्युपविष्टेऽध्वयो शोधसावेत्या- 
हयाश््विना तेजसत्यचुवाक रा ष्सति । अयदिरावसाप्रदसखादना- 
नन्तरमध्वयोः होतुः पुरस्तात् प्रात्गरयाथेस्ुपवशनमुक्तम् तदाहं 
प्रतिगारेष्यत्यष्वयों पुर उपविष्टे सत्यध्वयौ रपेखादो देयित्यह्वा- 
दिवना तेजसा चष्ुरिव्यकादशययदुख्ाक् शाखं शंखति प्रथमान्त्य 
ऋचो चिः दंसनीये मध्यस्थानां चयाणां तृचानामादिष्वाहावः का- 
य्य इति सूत्राथेः ॥ अद्धिविसरस्वतीन्द्रदेवत्याचुष्टुप् आः पादो- 
ऽष्टाणैः द्वितीयो नवाणैः तृतीयः षडणैः चतुथोऽपए्ाणैः । अद्धिविनौ 
तेजसा सदह चश्चुरिन्दियमिन्द्राय दधुः ददतुः दधतुः । सस्स्वती 
प्राणेन सह वीस्य॑मिन्द्राय दधथो ददौ । इन्द्रः कल्पान्तरीणः वाचं व- 
खेन च सह इन्द्रायेतत्कव्पोत्थाय इन्द्रियं सामथ्यं द्यो । एवमहदिव- 
सरस्वतीन्द्र इन्द्राय तेजञदि दशुरित्यथः सवापेश्चया दृधुरिति 
वहुवचनम् ॥ ८० ॥ 

गोमद् खु णाप्रत्या अदवांव्यातमरििना । व 
रुद्रा कृपाच्यम् ॥ ८१ ॥ | 

गोमदूषु । हे नासत्यो गोमद्धनं सश्ह्व । उमर पादपुरणौ 
अश्ववच्च धनं संग्रह यातम् हे अनो वतिः वर्तिन्यो परि 
द्वेन मार्गेण हेद्दरा ष्टौ श्रवणां रोदयितारोौ | उपाय्यं भरति 
सदेवा नरः यस्मिन्यज्ञे पिवन्ति स दषाय्यः ॥ <१॥ 

१ ४ 

4 
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 गृत्समदेदष्ठा आस्विदेवत्यासितिख्लो गायत्यः आशया पादनेष्दा- 
यी चयः सप्तकाः पादनिश्ुहिति वचनाद् । उ खु निपातो फद्- 
घरण इकः सुजीति ( प० ६, ३, १३४ ) खुनिपाते परे - उ इत्यस्य 
संहितायां दीधः सअं इति (पा० <, ३९० ७) सूघ्ेण सु इत्यस्य 
घत्वम् पएूवपदादिति { पा० ८, ३, १०६ ) नाक्वत्यशब्द नकारस्य णः 
त्वमर् । हे नासत्या नासत्यौ ! हे अद्धििना | है रद्रा? सद्र 2 श- 
चरणा सोदयितारी ! वत्तिः विमक्तिव्यत्यथः वत्यां मा्येण युवां 
पाय्यं यज्ञं प्रति यातं गच्छतस् भिः पीयते सोमो यस्य स्तत्र 
पाय्यः क्रतौ कुण्डपास्यसश्चाय्याविति अनर कुःण्डशब्द् उपल्छश्चक 
लृरब्देऽपि तृवीयान्ते उपदे प्रिवतेधातोसधेकरणे यतूप्रत्थयो यु- 
गागमश्च निपात्यते । कि कत्वा गोमत् गायो वेचन्ते यद्िमिन् तद् 
गोभत् अदवावत् अदा विद्यन्ते यस्य तददववत् सन्त्रे सोमाष्वेत्या- 
दिना अद्वशब्दस्य दधेः गोयुक्तमददयुक्तं च धनमादाय यज 
गच्छताभेव्यथः ॥ <१ ॥ 

क | > ४ म 

न यत् परो नान्तर आदधद् बूषण्वस् । दुः 
सो मत्य रिपुः ॥ ८२॥ 

न यत्परः । यमेनं न परः अन्तरेण असम्बद्ध्ः नच अन्तरः 
सम्बद््ः आदषषत् आधृष्णुयात् अभिभूय गृह्णीयात् । हे टष- 
ण्वन् । वषेणं ृष्टिविसु धनं ययोस्तो यथोक्त । यद्र इष्टा 
रेणावासयितारो । इःचेसः दुष्टमसद्षटत्त शंसति यः स तथा 
क्त; । मटया मनुष्यः रपुः श्चुः ॥ <२॥ | 

हे चुषण्वसु ! च्ुषा ृष्टिरेव वदु घन ययोस्तौ यद्ध इश््या शां 
 सयतो कोक स्थापयतस्तौ इषप्वह्ु हे अद्धिवनो ! दुःशंसो दुष्ट 
मपवादं शंसति कथयति दुःशंसोऽपवदिता र्षु: शरुः मत्यः म- 
नष्यः परः असम्बद्धः अन्तरः सस्बद्धः स्वकीयोऽपि दट्षो मर्त्या 
यत् यमिन्द्र न आदघर्षीत् न आधुष्णुयात् न पराभूयात्। स्वज- 
नोऽस्वजनोऽपि रिपुः पिद्धुनोऽपि यमिन्द्र पराभवित न राक्त इत्यः 

 निध्रषा प्रागर्भ्येऽस्माद्धातायेङ्दुगन्ताच्छतृप्रत्ययः ॥ <२॥ 

९२४ 



१०९० मन्त्रभाष्य~वेददीपसहिवा श्ुङ्खयज्ञुःख्हिता । 

तान आषोढभदिविना गयि पिर्गखटदस् । 
धिष्ण्यां वरिवोविदम् ॥ ८३ ॥ 

तानः। यौ युवाुक्तयुणौ तौ नः अस्माकम् आवोढमू 
आवहतम् हे अशिनो । रयिं धनम् पिशङ्गसंदशम् अनेकरूपस- 
न्दनम् । दे धिष्ण्या पिष्ण्या पिष्ण्याग्निरूपौ दातारो वा ष- 
रिबो षिदम् । धनं विन्दति वरिवोविदः वरिवो धननाम । 
यद्टब्धं सदन्यस्य धनखाभस्य हेतुभूतं भवति ॥ ८३ ॥ 

हे धिष्ण्या धिष्ण्य चिष्ण्याभ्चिरूपौ ! धातारौ वा हे अ- 
दिविना ! युवां नोऽस्माकं रयि धनमावोढमावहतम् आनयतमित्य- 
थः वहते परस्मैपदे मध्यमद्धिवचनम् । कीटं रथि पिराङ्गसदशं 
पिशङ्गं पीतं सम्यङ् दश्यते तत् पिशङ्गलदशं पीतवणे खबणेमि- 
त्यथैः । तथा वरिवोविद वरिवो धनं विन्दति प्राप्नोत्ति वरस्विवि- 
दस्तम् विद्द्ट् रामे इगुपधेति कः । यच्च धनं धनान्तरहेतुभूतं 
भवतीत्यथैः ॥ <३॥ 

पावका नः सरस्वती वाजंभिवोनजिनीवती । यत्नं 
व॑ष्टु धियावसुः ॥ ८२ ॥ 

पावका नः । पावयित्री सरस्वती वाजेभेः अत्रैः वाजेनी- 
वती अन्नवती | सा नः अस्माकम् यङ्ग वष्टु कामयतम्रू योहि 
यदिच्छति स तदागच्छति धियावसुः धियावघ्ु धनं यस्याःसा 
धियावसुः ॥ ८४ ॥ 

मधुच्छन्दोद्टाः सरस्वतीदेवत्यास्तिखो गायजञ्यः । सरस्वती 
नोऽस्माकं यज्ञं वष्टु कामयतां वश कान्तौ यो यदिच्छतिसतत् 
परति गच्छति अस्मचज्गं प्रत्यागच्छत्वित्य्थः। कीदशी सरस्वती- 
पाचका पावाथेचरी पवनं पावः श्रोधनं घञ् पावं कायति कथयति 
पावका आतोऽनुपसर्गे कः ( पा० ३, २८ ३) वाजेभिचौनैः अन्नः 
चाजिनीवती बाजा अन्नानि वियन्ते यस्यां सा बलिनी यज्शकरिया 
दालिनी विद्यते यस्याः सा वाजिनीवती यक्षक्रियाधिष्ठाजी । धिया 



्विक्लोऽध्यायः। २० । कण्डिका । ८६ । १०९१ 

वसुः धियां कर्म॑णा वसु धने वस्याः सा धियावसुः छान्दसस्तरती- 
याया अलुक् ॥ < ॥ 

चोदयिच्ी सूतानां चेतन्ती सखमतीनाम् । यज्ञं 
दृधे सर॑स्वती ॥ ८५ ॥ 

चोदयित्री सूटृतानाम् । चोदयित्री पेरयित्री । सूठरतानाम् 
शोभनानागृतानां वचसाम् त्रयीरक्षणस्य पाणविभवस्य चोदयि- 

२ १ [५ ० (५ । ्रीत्यथेः । चेतन्ती चेतयमाना सुपतीनाम् क्लोभनमतीनाम् । 
यज्ञं दषे धारयति सरस्वती ॥ ८५ ॥ 

सरस्वती यज्ञं दधे धारयति । कीदशी सुदतानां परियं सत्यं सु- 
खतं प्रियसत्यवचनानां बेदजयीशब्दानां चोदयिन्री भेरायेभ्री चुद् 
प्ररणे णिजन्तान््च् कतो डप् । खुमतीनां शोभनानां बुद्धीनां च- 
तन्ती चेतयन्ती परकरयन्ती खुमतिदाज्रीत्यथेः छन्दस्युभयथेति 
( पा० ॐ 9, ११७ ) शपोऽप्याधेधातुकत्वाण्ण्चो लोपः ॥ ८५ ॥ 

सहो अणः सर॑स्वती प्रचेतयति के तुना धियो वि. 
रवा विराजति ॥ ८६ ॥ 

महो अर्णः या महत् अणेः महदुदकमित्यथेः । सरस्वती 
प्रचेतयति पङ्ञापयति । केन हेतुना । केतुना कथेणा परज्ञया बा। 
मध्यस्थाना नदी वा । धियो बुद्धीः विश्वाः सवाः सवभा 
(५ (५ ८ [+ ऋका „९ ( अरं † 

णिष्ववस्थिताः । विराजति राजातिदीप्त्यत्यथेः । अन्तमा 
वितण्यर्थश्च द्रष्टव्यः । धिविधन्दीपयतति प्रकाशयति । तां बयं 
स्तुम इति शेषः ॥ ८६ ॥ 

सरस्वती केतुना कमणा प्रज्ञया चा महो महत् अणः उद्कं प- 
चेतयति प्रक्ञापयति प्रेययति सर्वस्यां भूमो इष्टे कारयतत््विथः। 
किञ्च विदवाः सर्वाः धियः सवेप्राणिस्था बुद्धीः विराजति विरा 
जयति दीपयति सर्मजन्तुबुद्धीः प्रकाशयति तां स्तुमः ॥ <६ ॥ 



क [क 

१०९९ मन्धमाव्य-वेददीपसदहितः श्ुङ्कयज्जुःसंदहेता । 

क इन्द्रा याहि चित्रभानो सुला इमे त्वायवः । अण्वीं 
यिस्ननां पूतासः ॥ ८७ ॥ 

ृद्रायाहि । हे इन्द्र॒ आयाहि आगच्छ । हे चित्रभानो 
चिव्रदीप्रे । कं कारणं सुता अभिषुताः इमे सोमाः सायः 
त्वां कामयमाना; सुप आत्मनः क्यच् क्याच्छन्द सीति दीष 
त्वायव इति शिदम् । नचाभेषुता एव केवरप् । क तहिं । 
आण्वीभिः तना पूतासः । अणुव्य इत्यङ्कखिनाम । अङ्कुरः 

तना च घनदानेन च पूताः पवित्रीढृताः । यद्रा तनारब्देन 
दृकश्षापवित्रमभिघाय अङ्करीमिरदैश्ञापवित्रेण च पूता इत्यथंः।८७)॥ 
 -मधुच्छन्दोदष्टाः इन्द्रदेवत्यारितस्यो मायञ्यः । चिता नानावा 

भानवो दीक्तयो यस्य स चित्रभानुः हे पचि्रमानो ! इन्द्र | त्वमाया- 
दि आगच्छ । कमिति इमे सोमाः सुताः अभिषुताः । कोटा इमे 
त्वायत्रः स्वां कामयन्ते त्वायवः सुपः आत्मनः क्यच् क्याच्छन्दसी- 
ति उप्रत्ययः | तथा अण्वाीभिः अण्वीत्यङ्कुखीनाम ( निघ० २५) 
अङ्कखोभिः तना दशापवित्रेण च पूतासः पूताः शोधिताः तन्ब्दो 
दशापवित्रचाची तृतीयैकवचनस्य पूवैसचणैः शोधिताः सुताः सोमा 
इन्द्रोऽस्मान्. पिबत्विति कामवन्तेऽतोऽजायाहीत्यथः ॥ ८७ ॥ 

इन्द्राय हि ध्यिषितो विप्रजूतः सुताचंतः । उप 
ब्रह्माणि वाचर्तः | ८८ ॥ | 

इन्द्रायाहि । हे इन्द्र अगच्छ धिया स्वकीयया बुद्धया 
शेषितः प्रेषितः अनन्यपरोषित इत्यभिप्रायः । विप्रयूतः नृति 
न्थिः प्रीतिकौ । मेषाव्यनुगतः सुतावतः आभेषुतवतो यन- 
मानस्य यज्ञम् । फिभिर्यागन्तव्यपिति चेत् । उप समीपे ब्- 
हयाणि हवीषि बतेन्ते । उपपुसोेडाकानृतिजो बर्वन्त इत्यथः । 
वाघत इति टलिङ्नाससु पठेतम् ॥ <८ ॥ | 

५ द इदन्द्र ! धिया स्वघुच्या इषितः प्रेरितः सज्ायाहि अनन्यग्ररि 

न> 

छ, 



8 । ७५ 

वद्छोष्ध्यायः २७ । कण्डिका 1९० । १०९. 

® त आगच्छेत्यथैः । कीदरास्त्वं धेग्रजूतः ज्ज गतौ विचेधाविभिर- 
चगतः सेवितः । किमित्यागन्तव्यमिति चेत् सुतावत्तः छान्दसो दी- 
घः सततः सोमममिघुतवतो यजमानस्य ब्रह्माणि हवीषि उप ह- 
विषां समीपे वाघतः ऋत्विजो वर्तन्त इति शेषः वाघत इति ऋत्वि 
नामसु ( निघ० २, १८ ) पठितम् ऋत्विजो हविरादाय स्थिता 
वत्ेन्त इत्यायाहीत्यर्थः ॥ << ॥ | 

इन्द्राय तूतुजान उप ब्रह्मणि हरिवः। सुते द् 
धिष्व नखनंः ॥ ८९ ॥ 

(प इनद्रायाहि । हे इन्द्र॒ आगच्छ तूतुजान तूतुजान इति क्षि- 
पनाम क्षिपं तवरमाणः । इुत्रागच्छ इति ) उपबह्याभि हवीषि 
हे हरिवः । हरी अश्वौ तद्वत् इन्द्र । मतुवसो रूः सम्बुद्धाविति 
र्वम् । एत्य च सुते अभिवुते सोमे दाधेष्व उदरेण धारय- 
स्व । नः अस्माकं स्वमूतं च नः अन्नरक्षणम् ॥ ८९ ॥ ` 

हरी अवौ विदेते यस्य स हरिवान् मतुवसो रुः सम्बुद्धो छ- 
न्दसाति ख्त्वम् हे हरिवः | अद्ववन् ! है इन्द्र । त् तजनः स्वर 

माणः सन् त्वं बरह्माणि हवीषि उप हवीषि पति आयाहि त्रतुजान 
इति ( निघ० २, १५) क्िप्रनाम । आगत्य सुते सोमेऽभिधुते सति ` 
नोऽस्माकं चनः अन्न सोमरूपं हविः द धिष्व उदरे धारसयधि धाः 
रणे ,उ्यत्ययेन रापो डके दित्वं जुहोत्यादित्वात् अभ्यासस्यात्वं 
छान्दसम् । चन इत्यद्ननाम (. निघ ० २,७)॥<९॥ 

सदिचनां पिबतां मध सर॑स्वत्या स॒जोष॑सा । इन्द्रः 
सामां वचा ज॒षन्ता सोम्यं मधुं ॥ ९० ॥ 

अ | [| [र #ै क क, = क न ४५ 

इति माष्यन्द्नीयायां वाजसनेयिसंदहितायां 
५ 

विद्ीऽ्य्यायः। २० ॥ 



१०९४ मन्त्रमाष्य-वेददीपसहिता श््कथश्चःसंहदिदा । 

अशिना पिवताम् । अशिनो पिवताम् मधु मधुरस्वादौ- 
पठक्षितम् । सोमम्पिवती । सरस्वत्या च सजोषसा समा- 
नसोमपानौ । हनदर्च छुजामा इत्रहा पिबतु मधु । ततो भूयोभू- 
योऽशिविस्रस्वतीन्द्राः जुषन्तां पिबन्ताम् सोम्यम्पधु सोमम- 

यम्भधु ॥ २०॥ 

इति उव्टकृतो मन्त्रभाष्ये विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 

आनन्द्पुरवास्तन्यजेय्यराख्यस्य सूनुना ॥ 
क (९ क) 

उव्वटेन कृतम्भाष्यं पद्वाक्येः सुनिधितेः ॥ ९ ॥ 
[रीन 

अदिवसरस्वर्तन्द्रदेवत्यादुष्टुप् । अस्विना अरिवनो मधु मधुर 
स्वाद् सोमं पिबतां मक्षयताम् ! कीदटशौ अआरिविनौ सरस्वत्या स- 
जोषसा सजोषसो जोषः प्रीतिः असुन् समानं जोषः प्रीतिययोस्तो ` 
सरस्वत्या सह प्रीतिमन्तावित्यथेः । किञ्च सुष्टु जायते रक्चति सु- 
घ्रामा वत्र हतवान् चृ्रहा ईदश इन्द्रः अदिवनो सरस्वती च मधु 
मधुरं सोम्यं सोममयं हविरैषन्ताम् सेवन्ताम् मये चेति सोश्च 
ब्दात् मयड्थ यप्रत्ययः सोममयं सोम्यम् ॥ ९८० ॥ 

श्रीमन्महीधरकृते वेददीपे मनोहरे । | 
सेकासन्यादिदहोत्रान्तो विशोऽध्यायो निरूपितः ॥ २७ 



पक {द द्ो ऽध्यायः । ११। ` ११९. 

अथेकादशरोऽध्यायः ॥ ११॥ 
जकन 

अथाष्ावध्यायथा अधिसंबद्धास्तान् प्रजापतिर्वै । साभ्यावा 
ऋष्यः प्रजापतेः प्राणभूतः । अथ प्रजापतिः पञ्चधा दार्चेतः प्रथमां 
चितिमपदयव् । प्रजापतिरेव तस्या आर्वेयम् । देव। द्वितीयाः चिति. 
मपर्यस्त पव तस्या आर्षयसुषयश्चदुर्थी चितिमपश्यन्यषय पव 
तस्या अयम् । परमेष्ठ पञ्चमीं चितिसपष्ष्यत् परमेष्ठथेव तस्या 
अषषेयामिति । अथ प्रतिकस्मैदिनः । सवितैतानि सावित्राण्यप- 
इयदिति । युञ्जानः प्रथमम् । अषौ कण्डिका; सविच्ना शठाः! स- 
वितृदेवत्याः ताभिः खंतताभमिसहृतिष्ैयते । प्रथमावुष्टुप् । अगन्या- 
रम्भे सविता युञ्जानः नियुञ्जानः प्रथमं मनः ततोऽनन्तरं तत्वाय तदच 
धिस्तारे क्तो यक् छाम्दस उपजनः । तनित्वा विस्तायै धियो बु- 
दीमेनसा पयोलोच्य बुभ्याचधार्यत्यथः । अद्चेज्योतिः । अध्चिसंब- 
र्थि ज्योततिः पञ्चसु पद्युषु परविष्टं निचाय्य उपरुभ्य यथा चाचि; 
समिद्धो दीप्यत श्त्यादिना । ततः पञ्युशरीयन्वितायाः पृथिव्याः । 
अध्यामसरत् । अष्याह्तचानिम् । एष्टकाः स्वा चितवानश्चिम् । श्रु- 
तो प्रजापतिः क्चौपदिष्टः तद्नुकृव्या इदानीन्तना यजमाना उपदि. 
श्यन्ते प्रजापतिवं युञ्जान दति गुणस्तुतिभ्यौख्येया ॥ १॥ 

युक्तेन मनसा । गायत्नी । युक्तेन एकाग्रेण मनसा वयं देवस्य स- 
वित; सवे प्रसवे वन्तेमानाः किमथ स्वग्योय स्वगेसाधकाय कम्मेणे 
श्त्या यथाराक्त्या प्रयल्लं कुस्म दति हषः ॥ २॥ 

युक्ाय सविता अनुष्टुप् । सविता भरसुवति तानिति कदो द्- 
नाष्धेड यदोगः कतेव्यः नित्यसम्बन्धौ यत्तदौ । युक्काय । यकार 
उपजनोऽनथास्तरकवचनः । यान्देवानग्निकमेणा अनेन कर्मणा स्वयेतः 
स्वग रोकं गच्छतः । धिया बुध्या कर्मणा वा दिवं योतनं स्वै. 
बृहत् बहञ्स्योतिसादित्यलक्चरम् । आत्मत्डेन करिष्यतः संस्छुर्वतः 
सचिता प्रसविता प्रवाति परस्तोति अभ्यस्ुजानाति । तान् तानक 
देवरान् ॥ ३॥ 

युञ्जते मन इति व्याख्यातस् ॥ इयांस्तु  विक्नेषः प्रजापतिर्विभरो 
बृदद्धिपश्िदुस्यवे देवा विप्राः ॥ ४॥ 
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युजे वाम् । चिष्टुप् । दम्पती यजमानौ वामित्यनेन पदेनोच्ये- 
ते । युनज्मि वां युवाभ्याम्थाय । ब्रह्म पत्यै नमोभिः ॥ प्राणाः 
सक्रषयो ब्राह्यणा बह्मराब्देनोच्यन्ते । पुव्यंशब्देन च नमरोभिरन्नः 
सदितम् । दयम्रेवाहूुतिस्बलब्देनोच्यते । कि प्रयोजनमिति चेत्। 
विरलोकः पतु पथ्येव सूरेः । विविधमेत्वागच्छनु दरोकः कीर्तिः 
सूरेः पण्डितस्य यजमानस्य कथमिव । पथ्येव । पथः अनपता 
पथ्या यथा यज्ञमागेप्रबत्ताष्ुविख्ययलाकस्ञ्चारिणी भवति एवं 
यज्मानस्योभयलोकसश्चासी दरोक्रो भवत्वित्यभिप्रायः । छुण्वन्तु 
विवे सवं अद्धतस्यामरण घर्मिणः प्रजापतेः पुत्राः दैवाः कीर्तिम् । 
आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः आतस्थुः से देवा धामानि स्थानानि 
दिव्यानि} ५॥ 

यस्य प्रयागम् ¡ जगती । सवितैव प्रजापतिः अक्राभिघीयते। 
उयवहितपद्घायभिदं मन्नवाक्यम् । यस्य देवस्य प्रयाणमनु प्रथमग- 
-मनमयु अन्ये देवाः ययुः । जग्मुः । इच्छब्दो $नथेकः । महिमान- 
: मोजसा । महिमानं महाभाग्यं च विभूतिमोजसा बङेन ययुः देवा 
यञ्च सखिता देवः पार्थेवानि रजांसि विममे महिस्वना महस्वेन 1 
खोका रजांस्युच्यन्ते । परथिवी्रशतीखीन् रोकान् मिमीते स्वकरी- 
येन महामाग्येन स पफतशः सख पतज्नगतस्यावरखङ्मं पाणभावेन्र 
शेत इति एतशः सविदा ख इत्युच्यते । यद्ध एतद्र इस्यभ्वनामसु 
पठितम् } सोऽश्वरूपेण समस्तमेतञ्जगद्वषटभ्य स्थितः । तद्धु- 

क्तम् । उखा वा अद्वस्य मेध्यस्य शिर इत्यादिना । सुरादृश्वं 
बसदो निरवष्टेति ॥६॥ 

देव सवितरिति व्याख्यातम् । दयास्तु विशेषो वाचस्पत्तिचोचं 
नः स्वदतु इति । वाग्वा इव् कमं प्राणो व्राचस्पतिरिति ॥ ७ ॥ 

इ्मश्चो देव । आ अवसाना ययुः दमं यज्ञं नोपस्माकं है देव 
सवितः प्रणयं प्रापय कथं भूतं यद्घं देवाव्यं देवा यद्थिलम्यतन्ते तप्यन्ते 
ख देवाव्यः सखिविद्ं साखयो यस्य वियन्ते स सखिवित् तं ख~ 
खिविदम् । सन्रान्नेतं सत्राराब्दः सत्यवच्नः सत्यं त्यं योज 
यति ख सखत्राजिसं धनंयो गवादि जयति स -धनजित्तं धनजित्तं 
स्वरितं स्व यो जयति स स्वल्ञित्तं स्वर्जितम् । ऋचा स्तोम 
म् 1 गायत्री अनवसराना । किञ्च ऋचा ऋग्वेदेन सह स्तोमं निरु 
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दादि समद्धेय गायत्रेण सास्ना सह रथन्तरं समद्धैयः दृदश्च ! कथ- 
मभूत उहद् गायत्रवन्तेनि गायत्रं यस्य ब्रहतः वरत्तनि वत्म॑भूतम् ॥<८॥ 

अभ्रिमादत्ते । देवस्य त्वा । व्याख्यातम् । आददे गृह्णामि । अह 
त्वां गायजरण छन्दसा । अङ्किरस्वत् अङ्खिससा तुल्यम् । अद्धिरोव- 
दते प्रत्त अयस्मयादाोने छन्दसीति भसक्ञा । श्रुतो तु अभ्नि- ‡ 
वादात व्याख्यातम् । आश्ररुच्यते । त्वं गृहाता सती प्राथेव्याः 
सधस्थानात् समानस्थानात् आन पुरीष्यं पशशभ्यमङ्कधिरस्वद्ाभर 
 आङ्खर्सा तुल्यम । आङ्गयवत् । जआग्नवद्वा अभर । हम्रहाभदछ- 
न्दास हस्येति हकारस्य मकारः । अद्धिर उ द्यग्निरिति श्रुतेः 
बेष्टुभन छन्द साङ्िरस्वत् ॥ ९ ॥ 
 अभ्िरसि । आभिः त्वमसि नारी खी त्वमसि किञ्च त्वया 
वयमग्नि शकेम खनितुं सधस्थे आ समानस्थाने वन्तैमानं पएथि- 
व्याः । आकासेऽनथेकः जागतेन छन्दस ङ्किरस्वत् ॥ १० ॥ 

अभिमभिमन्तयते । हस्त आधाय । अदुष्टुष् । यज्ञुरन्ता आ- 
चष्टुभनेव्यादि यज्ञुः । हस्तेऽध्रिमादाय सविता ततस्तामेवा्ि 
बिभ्रत् । हिरण्ययी हिरण्मयीम् । अस्तमयं छन्दोमयीं चा । अ- 
भ्तेज्यांति्निचाय्य विभास्य दषटर ततः पृथिव्या आशे सकाशात् आ- 
भरत् आहतवान् आचुष्टुभेन छन्द साङ्भेरस्वत् ॥ ११॥ 

वगदेमाजानभिमन्बरयते यथासंख्यम् । प्रतृत्ते वाजेन्निति 
` भिभिक्रभ्मिः तिख एत पवादवादयोऽज देवता । आद्या आस्तार- 
 पङ्धिः । हे वाजिन्परतूत्तं स्वरतेस्तदूपम् । प्रकषण तुणेमाद्रवागच्छ 
वरेष्ठामञु सवत बरिष्टामुरुतमाम् । अनुरखवतम् । अनुस्तम्पूचस्य 
वनोतेः क्िप्येतदूपम् । सखम्भजनञ्ुच्यते ्िप्रतमं हे वानजेन्नागच्छ 
उत्छष्ठं समस्भजनमन्वित्यभिपायः । उत्छृष्ठं भजनमधुना दश्चैयितु- 
माह । दिवि द्खोके ते तवाहित्यरूपेण जन्म यिष्यति । आगतस्य 
सतः पर्थसुत्छष्टम्।केञ अन्तारेक्षतव नामः उदर पुथव्यामध्यु- 
परि योनिः स्थानं पादावित्यथंः | इदिति पादपूरणः । विराङ्रूपेण 

` अद्रवः स्तूयते । तदुक्तम् । उखा वा अष्वमेध्यस्य शिर इति ॥ १२॥ 
 रसखभमभिमन्त्रयते युञ्जाथां गायत्री । अध्वयुयजमानाबुच्येते । 
युञ्जाथां ससम गदभ युवं युवाम् । अस्मिन् यपि ऽस्मिन्नाग्निकमणेरे - 
षण्वसु रषा सक्ता गदभः ययोवसु धन तो वृषण्वसु तयोः सम्बोधनं 
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हे अषण्वसु कथम्भूतं समम् । अग्नि सम्भरन्तम्। अस्मयुमस्मान्छा- 
मयमानम् । सस्मस्परेषितभ्रिहि श्रुतिः । युञ्जाथाभिति सम्बन्धः ॥१३ 

अजमसिमन्तयते । गायत्री । योगे यनि तव स्तरम् । तव इति 
बदनाम । कर्मन्नि कमेणि बलिनाद्नुत्स्याहवतामितमजं वाज्ञ वाजे 
अन्ने अश्न दातव्य देवानां मयुष्याणाम् । अयह्वाभः हे सखाय ऋ- 
त्विग्यजमानाः इन्द्रभिन्दियवस्तं वीथवन्तसुतयऽवयनाय आह्वयामः 
शति संबन्धः ॥ १४॥ 

अद्वरासभाजायुत्कामयति । प्रतवेश्नेहि विराड्रूपा यज्चममौ 
उरदन्तरिश्च वीति यज्ञुः । अद्धःचंनाद््वः स्तूयते । प्रतवन् संत्वर- 
माण पहि आगच्छ | अवक्रायन्नशस्तीः पवनावष्टम्य अद्ास्तीः | 

पाप्मनः दुष्टान् । आगमने को गुण इति चत् स्द्रस्थ भगवतो 
गाणपत्यं गणपतित्वं रछप्स्यस्त इति हषः । अतो मयोभुः सुखस्य 
भावयिता भूत्वा एदि । रासमपुत्कामति । उवेन्तरिक्चं वीहि उर्वि 

स्तीणमन्तरिक्चं रक्षोभिस्नाक्ुखितं वि इहि । विधिध्मागर्छ । स्व- 
स्तिगव्यृतिः । स्वस्तीत्यविनाश्चनाम । गग्युतिमासः भयवर्जितः 
प्रभूतयवसोदकमगेः सन् त्व मे अभयानि ₹ष्वन् कुवन्. ऋत्विग्य- 

जमानानां पृष्णा पृथिव्या सयुजा समानयोभिन्या सह । नैकः प्रपथे 
ताभ्वानमित्येतदश्ेयति ॥ १५ ॥ 

अजमुत्कामयति । पृथिव्याः सधस्थात् । व्याख्यातम् । ब्रह्मा- 
ध्वयुयजमाना गच्छन्ति अश्च पुरीष्यम् । अच्छाभेराष्ठुमिति शाकः 
पूणिः। अश्चि पशव्यम् अङ्किण इवामेगच्छामः। यद्धा आप्तु ग- 
च्छामः । अनद्धा पुरुषमीक्षते अभि पुरीष्यम् अद्धि इव संम 
रिष्यामः॥ १६॥ 

वदमीकवपामादाय डिद्ेण पिण्डमीक्चते । अन्वाभेः ¦ सश्चियी 

भिष्टुप् । प्रज्ञापत्तिरूपेणाच्राभ्चिः स्तुते उषसामग्रमनु यो- 
ऽग्निः अख्यत् । ख्या प्रकथने । प्रकादित्तः । उषस्ामग्रम् 
आदेत्य योऽभ्चदप्यत इत्यथः । यश्च सदह्ान्ययुदुप्यस प्रथमः आद्यः 

जातवेदाः जातप्रज्ञानः | अजुदूय्येस्य पुरुजा च रश्मीन् यश्च सूये 
स्य रदमीन् अयु पुखत्रा बहु दीप्यते । अनुघावापरथिवी आततन्थ | 
यश्च चावापृथिव्यावनु स्वकीयं रदिधजाख्मातत्तन्थय व्यात्तनोति । 
घमृथाततन्थेति छन्दासि निपस्यते तम् अद्चि पद्याम इति शेषः ॥१७॥ 
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अष्वमभिमन््यते । आगत्य वाजीत्यनुष्टुए् । सागत्यागस्य 
धाओ बेजनवानदवः । अध्वानं पस्थाने सर्वां खुधः स्वान् संश्रामान् 
प्मनः । पाप्परा वे खुधः सवान् पाप्मनः विभूते इत्येतत् मान् 

विधूते अपनयति वस्मादुहैतदश्वस्य त्वा विधूते इति श्रुतिः 
ततो विगतप्रयाखः सन् अधि सधस्थे सह स्थाने पृथिव्यां वत्तमा- 
न महति उच्छृष्टे प्रेक्षे बत्तेप्ानं चश्चुषा निचिकीषते पयति 
छान्द्सोऽय धातुः पषयत्यर्थः ॥ १८ ॥ 

सदवेन पिण्डमधिष्ठापयति । आक्रम्य वाजिन् । अचुष्टुप् । 
घाजिन् अद्व आक्रम्य अधिष्ठप्य पृथिवीमधिमिच्छ | अभ्नेरन्वेषणं 
कुरु रया रुचि दीपौ किप् । रुचा दीप्त्या सह । यद्वा दीप्त्या नि. 
भित्तभूतयान्वेषय त्वम् किञ्च भूम्याः चाय । चतु घ्चेने । क्रो यक् 
स्परोनार्थे इत्तिः । भूमरेतत्पदेशं स्पर्चयित्वा नोऽस्माकं कथय 
यतः यस्मात्प्रदेशात् खनेम तमधि वयम् ॥ १९ ॥ 

सइव स्तौति । पृष्ठस्योपरि पाणि धारयन् द्यौस्ते पृष्ठ् । बृहती। 
यस्थ तव योः पृष्ठं पृथिषीं च सधस्थं सहस्थानं पदौ आतमा 
भन्तरिक्च सथुद्रः उदकं योनिः उत्प्तिस्थाने ते च्वामेवंप्रभावं त्रम 
विख्याय चष्ुषा निरीक्ष्य चश्चुषा त्वमभितिष्ठं पादेः। पृतन्यतः परतन! 
संभ्रामं ये करुमिच्छन्ति ते पृतन्यतः तान्पृतन्यतः पुरुषान् ॥ २० ॥ 

अश्वसुत्क्रामयति । उत्क्राम । ्रिष्टुप् । विराड् वा। उत्काम 
उद्रख्छ महते सोभगाय महते देदह्वयोय मगराब्द पेदवयेवचनः। 
खस्पाद्ास्थानात् सस्मादधिष्ठानात् यत्त्वं तिष्ठखि । इदिणे धनं 
द्द्ादीति दरविणोदा हे वाजिन् । किञ्च । उत्करान्ते त्वयि बयं स्याम 
भवेम सुमतौ पृथिव्याः श्ोमनायां मतौ पृथिव्याः । अर्चि खनन्वः 
सग्न्यथे पिण्डे खनन्त उपस्थे उत्सङ्गे अस्याः पृथिव्याः॥ २९॥ 

अथनमदवसुत्कामन्तमभिमन्त्रयते । उदक्रमीत् । जिष्टप् । 
यत्परदेद्ाद्ुदक्रमीद् उत्कान्तवान् विणोदा द्रविणस्य धनस्य द् 
ता वाजी वेजनवानद्वः । अवौ अस्णशीरः चश्चल शत्यथैः। अकः 
छृतचान् सुखोकं श्ोभनलरोकं स्थानं सुरतं प्रथिव्यां ततः तस्मा- 
त्पदेशात् खनेम । सुप्रतीकं समुखमर्य स्वो सहाणा स्वगेरोकं 
रोहन्तः । अधि अघीत्युपदिमावयेह्वयै वा । नाकं कमिति सुखनाम 
न अकम् ससुर यञ गतानां भवति स नाकखाकः 1 उत्तममुर्छष्टम् 
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इत्थभूतस्य रोकस्य प्राप्तये एतत्कञ्मे कुस्म इत्यभिधायः॥ २२॥ 
मृद्मभिहोति । आ त्वा जिघर्सिमि । चिष्टुभौ आधेय्यौ च्च श्चर 

णदीप्त्योः॥ आनिघर्सिम आसिश्चामि घृतेन श्रद्धाप्ोक्कण्ठितेन मनसा 
प्रतिश्षिपन्ते भुवनानि विद्वा प्रत्येकशो निवसन्तं भूतानि सर्वाणि 
पृथ तिरश्चा महान्तं तियमञ्चनेन ज्योतिषा वयसा धूमेन बृहन्तं 
इतो वा अयम् ऊर्वं रेतः सिञ्चति धूमण्सासुच इष्टिमैवतीत्येतदभि- 
प्रायं व्याचिष्ठं व्यञ्चनवन्तं अवकाश्चवन्तम् । अन्ने रभसं रभ राभस्ये 
अन्नेधृतादिभिः ितरत्लाह वन्तं बहुभिरप्यन्नेः क्षिप्तेनांस्य शक्तिप- 
रिहासे भवतीत्यभिप्रायः । दरानं दद्चैनीयं दयमाने वा अदद्या 
अन्या देवता अयतुरद्यत इति ॥ २३॥ 

आ विद्रवतः । आजिघरसिमि सिञ्चामि त्वां वि्वतः प्रत्यञ्चं 
सवतः ! प्रतिगतं महामाम्येन यतः अरक्षला मनसा तज्जुषेत 
अरक्षसा अक्ुभ्यमानेन प्रसन्न मनसा तद्धविज्जुषस्व सेवस्व ज्ुषी 
भीतिसेचनयोः। यस्त्व मयं श्रीः म्यम्मैवुष्यैः श्रीयत इति मयुष्यः आ- 
भयणीयः स्पृहयद्वणेः । स्पृहणीयवर्णञ्चासावभ्निरिति साभिप्रायम् । ` 
अश्चिवैं देवानां खदुहटदयतम इत्यादिगुणख्यापनासच नाभिस्ते तन्वा 
जश्चंसणः । न चाभिमदौनाव मवसि। तन्वा शरीरेण ज्वाराटक्चषणेन 
जभुराणः । जमी जमी गाजविनामे । इतश्चेतश्च गच्छन् ॥ २४ ॥ 

तिः परिलिखति । तिरभिरभ्चेयीयधिः गायञ्यनुष्टुबूजगती- 
भिः । परि बाज्ञपतिः । अभचिर्नानादे वत्यान्यपि हव्यानि हवि पथ- 
करमीत् पथोक्रमणं मक्षणाथै वाजपतिः अन्नस्य पतिः कविः कान्त. 
दशनः किं कुवैन् हर्वीष्यक्रमीत् दधद्रलानि रमणीयानि धनानि दा- 
शष । यजमानो वै दादवानिति हवींषि दत्तवते यजमानाय ॥ २५ ॥ 

परि त्वाघ्चे । परीत्यस्योपसर्गस्य धीमहीत्यनेन संबन्धः । ध्याय 
तेरयं संभसारणं त॒ छान्दसम् । परि सेतो ध्यायामः त्वा स्वाहे 
अघने पुरं पुरीरूपेणाऽवरिथितम् । आ्चेय्यादिपुसेरक्षिका भवमस्ति व्यं 
चिभर मेधाविनं व्राद्धणजाति वा हे सदस्य सदसि वरे मवोऽभिः 
सदस्यः अ्चिः स हि मथ्यमानो जायते तस्य स्ंयोधनं हे सहस्य 
ध्ुषद्वणं प्रसहनरूपं दिवेदिवे अहन्यहनि हन्तारं भकुरा भङ्ुर- 
मनचस्थितं मनो येषां ते भङ्कुरवन्तस्तेषां भङ्कुरवातम् । अनव स्थि- 
तचित्तवुत्तीनाम् ५ २६॥ 
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स्वमभ्ने । हे अग्रे भगवन् त्वं दयुभिरहोभिः निसि्ठभूतैम्मथ्यमानो 
ज्ञायस। त्वमेव आदयुशयुक्षणिः आश्रु क्षिप्रं श्चुश्चया शुचा द्ीप्त्था क्षिणो 
ति हन्ति खनोति संभजते बाद्युद्युश्चणिरुच्यते। त्वमद्भ्यश्च विद्युद 
त्मना जायसे । त्वमदइमनः पाषाणाद् परिजायसे। स्वं बनेभ्योऽरणि- 
कष्ठेभ्यो जायसे । त्वमोषधीम्ो वद्ादिम्थो जायक्ते | त्वं चरणां 
मनुष्याणाम् सक्तिहोक्रि्णां जायसे । तदुक्तम् । पुरो शेष खन् स 
पुनः पिता भवतीति । हे चूपते इणां पार्यितः श्ुचिर्जिबक्तपाप्मा 
अथापरो उ्शाख्यामागेः । आद्रुद्युश्चणिन्न्दस्य पञ्चम्यथं वा प्रथ- 
मा । तथाहि वाक््यसङ्गतिः आङ्कपसभेपवैः श्ोखतिः क्चश्नन्तः | 
अद्ुष्ुक्षणः आदिदीपथिषोः जायसे योऽपि गहं खलं वा निनेथ्य 
दीपयति तस्यापि त्वं जायसे सर्यगमनतुप्रहे पवचतोऽखि स्वामित्य- 
भिप्रायः । त्वमप्ने भिजौयसे ख त्वमादिदीपयिषोजीयसे पव 
त्वमद्ः उृणां पुत्वेन नृपते जायसे श्युचिर्देदीप्यत इति योञजना॥२७॥ 

खनति । देवस्य त्वा व्याख्यातम् । परथिभ्या खहस्थानादद्चि पु- 
` सीष्यम् । अङ्गिरसा त॒स्यै खनामि ज्योतिष्मन्तं ज्योतिषा संयुक्तं त्वां 
हे अग्ने सुप्रतीकं खुमुखमजस्नेण । अचुपश्चीणेन भाञुना दीप्त्या दौ. 

द्यत दीप्यमाने शिवं प्रजाभ्यः शान्तम् अष्िखन्तं प्राणिभ्यः पृथिव्याः 
सधस्थात् खदस्थानात् भच्चि पुरीष्यं पदाम्यम् । अङ्धिरसा तुख्यं 
जनामः॥२८॥ 

पुष्करपर्णी ऊष्णाजिनस्योपरिष्टात् स्थापयति । अपां पृष्ठम् । 
श्वराट् पङ्कः । यतस्त्वम् अपां पृष्ठमलि उपयेवस्थानात् योनिः 
स्थाने अभिः अगन्यधेस्य पिष्डस्याग्रतः त्वां त्रीमि समुद्रमभितः 
पिन्वमानम् । उपपद् विभक्तिः द्वितीया । खमुद्रस्यादकस्यतश्चत्च 
सिश्चतः त्वं महान् वद्धमानः आओ च पुष्करे । आसीद् च पुष्करे डक । 

ख हि वस्य योनिः आकार आङ्ृष्य उषाख्यातञ्धक्ायो भिक्नक्रमः 

विमार्धिं पतश्बतुयैन पादेन दिवो मात्रया श्युरोकस्य परिमाणेन 
वरिम्णा ऊरत्वेन ख प्रथस्व वधेस्व ॥ २९ ॥ 

उपने रष्णाजिनपुष्करपणे अभिमृशति । रम्मे ज अनुष्टुखभ्या- 
म् । श्स्मै चस्थःयौयुर्वां शरणं च भवथः सन्नहनं च माच्छदट्र 
सकरे अषुके महाभ्रमाणे च उमे अपि ते युवां प्रवीमि ्यचस्वती 
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अचकारावती भूत्वा संवसाथाम् । आच्छाद्य च शतं विश्रुतम पु- 
गीष्यं परान्यम् ॥ ३० ॥ # 

संवसाथाम् । आच्छादयतस्चि पिण्डरूपं स्वर्विदा यक्षसूर्देवा- 
हवैचनः स्वःदाब्दः स्ववेत्तीति स्वर्धित् स्वर्चिदा स्पेण यद्धा दिवः 
चनस्थान आकारः । स्वा्दीभूत्वा समीची सम्यगश्चने संगते एक- 
चित्ते भृत्वा उरसा आत्मना च । किञ्च अच्चिषण्डमन्तमेध्यतः भरि. 
ष्यन्ती धार्यमाणे ज्योतिष्मन्तमजस्लमवुपक्षणं ईरुतमिति शेषः| 
शदिति पादपूरणः ॥ ३१ ॥ 

पिण्डमभिशदाति । पुर्रष्योऽसि पशाव्यस्त्वमस्ि । विद्वमराः। 
सवस्य धारकः पोषको वा अथवा प्राणः त्वां प्रथमः आद्यः निर 
मन्थत् । हे अभ्रे । पिण्डं हरति दक्षिणेतसभ्यां पाणिभ्यां परिगरह्णा- 
त्येनं पिण्डम् षड्मिराश्रेयीभिस्तत्र तिस््नो गायज्यो दवे, जिष्टुभौ 

` पका बृहती । त्वाम हे अध्ैत्वां पुभ्कसदुदकात् । अधि सका- 
शात् । अथवा अतनवान् प्राणो निरमन्थत् मथितवान्। आपो- 
वै पुष्करं प्राणोऽथवति श्रुतिः । मूर्ध विरवस्य वाघतः | वाघत 
इति ऋतिवभ्रामस्ु पठितम् । वाघतस्तु मूध्ैः हिरस्तः अरण्योः अन- 
यन्ति । स्वेकमंणो.ऽङ्गभतम् ॥ ३२॥ 

तमु त्वा अथाप्युकार पतसिमिन्नवा्थं उन्तरेणेत्युकारः तमेव 
त्वा दभ्यङ्नामा कषिम्मन्वाणां दष्टा पुत्र ईधे अथवैणः व्यवह 
तोऽञ्र समस्वन्यः | अथवणः पुत्र दधे इन्धी दीपौ । आदीपयति क- 
थ भूत त्वाम् । आदीपयति । व्रहणं पाप्मनो हन्तारं पुरन्दरम् 
असुरपुराणां दारायेतारम् ॥ वाग्बे दृध्यङ्डथवौण इति श्रुतेः ॥२२ 

तसु त्वा । तमेव त्वा । पाथ्यो वृषा । मनो वे पाथ्यो बृषेत्ि- 
श्रुति मनसा हि मुक्तः पन्था उपङ्भ्यते । तदुक्तम् । मनकेवायुद्रषट- 
म्यामेते श्तेः । मनसाभिरष्य खिघां रेतः सिश्चतीति चषा म 
नः । समीधे सन्दीपयति दस्युहन्तमं श्न्ुहन्तृतमं धनस्य ज्ञता- 

 सध्रामे संग्रामे ॥ ३४ ॥ 
साद हीतः । उपविश हेहदोतः। अघे स्व ड रोके | उकः 

चानत्रहमथायः स्वकाय पव लोके त्व कृष्णाजिन चिकित्वान् चेत- 
नवान् परिदष्टकारा स्वमधिकारं जानानः । किञ्च सादया यज्खं 
स्थापय चं 4 करि यज्ञ त्वं ` सुकृतस्य साधुकृतस्य कम्मणः 



एकादश ऽध्यायः. । ११ । | १४७ 

योनौ स्थाने कृष्णाजिने । छृष्णाजिनं वै खङतस्य योनि. 
ति श्ुतिः। यज्ञे हि तन्यमाने अवघातः पेषणं सोमनिष्टनं कष्णा- 
जिन एव भवतीत्येवद्भिप्रायमेतदुच्यते। यश्च त्वं देवावी्वाना- 
मचनरीठस्तपणश्लीलः देवान् हविषा यज्ञाक्ते देवान् हविषा य- 
जासि त्वत त्वां पुनः प्रा्थयामि हे अचे ब्रहत् महत् यजमाने व- 
य॒ आयुः अन्नं वा धाः धेहि ॥ ३५॥ 

नि होता 1 नीत्ययसुपस्गेः असदिव्यनेनाख्यातेन सम्बध्यते 
्यसद त् निषण्ण उपविष्ः। होता ऽभि: दोतृषदने । होता यस्मिन्सी- 
दति तद्धोचषदनम् । विदानः जानानः स्वमाधेकारं त्वषः । दी्ति- 
युक्तः वीदिवान् देदीप्यमानः असदत् । खदश्चः। साधु ्चिप्रकारी 
अदव्धवतप्रमतिः। अनुपदतमदपरिसितं चतं कम्मे यस्य प्रष्ठ 
च मतियेस्य स एवमुच्यते । वरिष्ठः वस्तरतमः । खहखम्भरः । स- 
हं बिमत्ति सवहितः शुचिजिहः श्युचिर्जिहा यस्य स उुचिजि- 
ह्वः । योग्य नानादेवत्यानि हवीषि अभ्यवहरति न चो्छष्टत- 
या दूषयति । स द्युचिजिह्व इति हइ॒क्यते वदितुं अश्चिरिति। षि- 
स्मित एवमाचष्टे ॥ ३६ ॥ | 

सं सीदस्व हे अभे सङ्गत्य सीदस्व यतस्त्वं महानसि । शोः 
चस्व दौीप्यस्व यतस्त्वं देववीतमः आत्ेशयेन देवानां तप्ययिता । 
विखज च विञुञ्च ख धूममरुषम् अरोचनं मियेध्य यज्ञिय । मध्य- 
इति प्राप्ते छन्दसो विप्रकषः । हे प्रशास्त छक्षण दशरतं दद्नीय- 
म । आहुतिपरिणामभूतम इतो वा अपमष्वेर्रेतः सिञ्चति धूमे 
सामुञ ब्रष्टिमवतीति श्रुतिः ॥ २७ ॥ 

अवटे अप आसिञ्चति । अपो देवीः अब्देवत्या बृहती विधूम- 
मश्च अरुषं पियेध्येतव्यानन्त्यादग्निर्च्यते । योक अपः देवीरुपसज- 
निक्षिप बृष्टिरूपाः मधुमतीः रसवतीः अरोगदातृकाः „ अयक्ष्माय प्र 
जाभ्यः । यक्ष्मा व्याधिः भमावप्रत्ययखोपः अयक्ष्मत्वाथे भरजानामिः 
ति विभक्तिव्यत्यय । तास मूषियतानाम् । आस्थानात् संस्थाः 
नात् संस्थानादु्िदताद्दणच्छन्तु ! ओषधयः सुपिप्पलाः सखुपि- 
प्पलाः सुफला; पिप्प फलमुच्यते ॥३<॥ =, „ ,, 

वायुना संदधाति । संते वायुः । ष्टुप् । द्धः पाथवोऽ 

दो धायुदेबत्यः सद्धातु तव मातरिश्वा वायुः हे पृथिवि ड- 
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पतानायथःः सत्याः यदेतद् इवयमवर रूपेण विकस्तं विकश्तं विक्रा 
शितं वायुरुच्यते । यो देवानां चराश्च प्राणथन यश्च त्वं देवानां च- 
राक्षे प्राणथेन प्राणस्वेन थकारो माचप्रत्ययाथेः । हे देव तस्मे भ्र 

जापतये तुभ्यमियं पृथिवी बषडस्तु तुभ्यं घटता भवतु नेोदैता- 
वस्यन्याहुतिरस्ति यथेवेति श्रुतिः ॥ ३९. ॥ 

आरतीणेयोरन्तानयुगरह्वाति । . सुजातो ज्योतिषा । अवुष्टुप् । 
आग्नेयी अयमग्निः सुजातः छुजन्मा ज्योतिषा सह कंयुक्तः . शा- 
म्म शरणं वरूथं वरणीयं ग॒हमासदत्सीदति स्वः स्वगौख्यं यो 
कत्रेणोपनष्यति । वासे यम्ने विभावसो विभूतथधन वासो विद्वङू- 
पं विचित्रं संन्यवस्व व्यञ्ज संवरणे । परिधत्स्व ॥ ४० ॥ 

अथेनमाद्योति्टति । उदु तिष्ठ । आभ्चेयी बृहती उत्तिष्ठ । उ“ 
कारः पादपूरणः । हे स्वध्वरः सुयश्चिथ तत उत्थाय अवपाख्य नः 
अस्मान् देव्या धिया बुध्या । किञ्च रशे च दशनाय चास्मा 
मासा हता खुश्ुरनिः साधु शुचा सन्दीक्ः । आयाद्यागच्छ । हे 
सम्ने सशासितिभिः साधुशिेरश्वैः ॥ ७१ ॥ 

अथेनमत ऊध्व पाञ्च गृह्धाति । ऊध्व ऊषु णः। बृहती आग्नेयी । 
उर््व॑स्तिष्ठ ऊद् पदषूरणे । न ऊतये अस्माकमवनाय कथमुध्वंस्ति- 
छठ । देवो न सविता। नकार उपमार्थीयः वेव इव सविता ऊर्वे आ- 
स्थितो कवाजस्याश्नस्य सनिता सम्भक्ता मवेष्यसीति शेषः । यद् 
िभिव्यैञकैदै्याणां रस्मिभिवोघद्धिद विषां बोदुभिः सद्ितं त्वां 
विह्वयामहे विविधमाह्यामस्तस्मादुष्वेसितष्ठुति सम्बन्धः ॥ ४२॥ 

अह्वमाभिमन्तयते स जातो गमैः जिष्टुप अग्माङृत्याश्व स्तौ 
ति । अध्याहारव्यवहित्पदध्रायो मन्तः यर्त्वं रोदस्योर्यावापुत्ि- 
व्योमो जातोऽसि यश्च च्वंहे अग्ने चारुः शोभनः विभुतः विहतः 
हथ्रदेभदछन्दसि । हकारस्य भकारः । ओषधीषु पुरोडाशादिरक्च- 
णादिदातव्यविषयसु भवसि । यश्च त्वं चित्रो नानारूपःश्ि- 
दुः शंसर्नायः परि परेण तमांसि अक्तुन् र च्रीः अतिरोचसे सं 
स्वं मातभ्परः अधि ओषधी वनस्पतिभ्यः सकाशात् कनिक्रदत् अ- 
त्यर्थ शब्दं कुवन् गाः प्रयाहि ॥ ४३ ॥ 

रसभमभिमन््रयाति । स्थिरो मच | उष्णिगयुष्टुब् वा। स्थि- 
रो निश्चरो मत्र । काद्वङ्गश्च दडाङ्गश्च भव । आद्युः शीघो भव वा- 
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जी वेजनवान् भव हे अवन् पदार्थं पदार्थं प्रति यादीत्यवी । पथु 
पृथुश्च भव । सुषदः स्वास्थेयश्च भव । यतस्त्वमघ्नेः पुरीषवाहणः । 
पुरीष पर्य यवस वहतीति पुरीपव्राहणो रासभः ॥ ४४ ॥ 

अज्जमभिमन्यते । शिवो भव अयुष्टुप् बृहती षा हे अज शि 
चः शान्तो भमव प्रजाभ्यो मानुषीभ्यो ऽथीय हे अङ्किरः। अह्धिसवा 
अग्नराग्नयाऽ्ज इतिश्रुतेः माचत्वं द्यावापरुथिवी अभभिश्योचीः 
अभिसन्तापयेः मा चान्तरिक्षं माच वनस्पतीन् ॥ ४५॥ 

पषां पडुनामुपरिष्टासप्रतिगह्नाति । पेतु बाजी । अवसाना महा- 
पङ्क्तिः । अद्धश्चोवदवदेवत्यो । प्रकषणेतु आगच्छतु । वाजी अश्वः 
कनिक्रदन् अत्यथं देषितकब्दान् कुवैच् अयं च राखमोऽदवो यवस- 
वाहनाय प्रकषंणैवागच्छतु नानदत् । सोपदासमुच्यते । गदभर- 
रितेन सवां दिशो नादयन् । रासभः पत्वा पतनङीटः तददवस्य 
यञ्ुषि रासभ निराह तद्वास्य श्चुचं दधातीति श्रुतिः । मरन्नग्नि 
पुरीष्यम् । अयं चाद्वो मरन् घार्यन् अग्नि पुरीष्यं पशव्यं मा 
पादि मा विनह्यतु आयुषः पुय आयुः शब्देन श्ुत्यात्र कमभिहितं 
यक्ञसयोगेन ह्यश्वादौनां स्तुतिः आयुषः पुरा आसम्तिः कमेणः 
रासम उच्यते दषा सेका अग्नि घुषणं सेक्तारम् । अदह्ुतिपरिणाम- 
मभिप्रेत्य भरन् धारयन् अपां गभेमपां मध्येऽवस्थानात् गभ इत्यु- 
स्यते समुद्रियम् श्रयो ह बे समुद्राः । खश्नियज्तुष्रं महाव्रतम् 
साम्नामहदुख्थम्रचाभित्येतद््चिप्रायं तत्र भवः समुष्टियः । रास 
भादाहसति । अग्न आयाहि पकपदाग्नेयी गायनी । हे अग्ने आगच्छ 
वीतये ह विरुपभाक्तुम् ॥ ४६ ॥ 

छगस्योपरि धारयन् जपति । छतं सत्यम् । ऋतम् अग्निः 
सत्यम् आदित्यः) यदि बादित्य ऋतम्नग्निः सत्यम् । उभयरूपम- 
ध्याहरामीति शेषः । अनद्धा पुरुषमीश्चते । आरन पुरीष्यं व्याख्या- 
तम् । उपावहरति । ओषधयः प्रति । डाभ्यां िष्टुवचुष्डुरभ्याम्। 
षधिदेषत्याभ्यां दितीयोऽदश्च आग्नेयः । हे ओषधयः प्रतिमो- 
दष्वम् । प्रतिहषेयत प्रत्युत्थानादिमिः अग्निमेत रवं शान्तमाय- 
ल्तमभ्यत्र युष्माः । युष्मानम्यागच्छन्तम् । अत्रैव स्थितान् एवमद्धं 
नोषधीरुक्त्वाऽथेद्ानीमग्निमाद त्वमपि व्यस्यन् विद्रवाः सवां 
अनिर द्र ्त्यक्ननाम । न भवत्यन्नं पाभिः सती्िः ।-अब्ृष्टिरनि- 
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डे भापः तस्य च रसस्याधस्वनमन्त्रपठितस्य वः युष्मत्सस्बान्धिनः 
अक पयोक्चं गमाम गच्छेम वयम् । पयातिन्नाम रसविषये वेतुष्ण्यं 
सद्ा तृप्िवां । यस्य क्चयाय जिन्वथ । क्या निवास इत्यादुदात्तः 
षस्छ्य्थं चतुथी यस्येति सामानाधिकरण्यात् । यस्य चाद्ुतिपरि- 
णाममूतस्य क्षयस्य निवासस्य एकदे हान जिन्वथ जिन्वतिः भ्रीति- 
कमो तप्पयथ । पञ्चाह्ुतिपरिणामक्रमेणेदं बह्मादिस्तस्ब पयन्तं जग- 
त्। तज्चदहे आपः जनयथा"च नः अस्मान् भोक्तृत्वेन जनयथा 
आजमद वत्वमाश्स्यते ॥ ५२॥ 

अज्ञलखोमाभिः सखजति ¦ मिन्नः ससृल्य । येज्री उपरिष्टाद्ब्रह- 
ती । अभ्वयुरह मित्र आदित्यः खखृल्य पकीश्ृत्य पृथिवीम् । दुभू- 
रोकान्तरिक्चव्चनः पृथिवीशब्द इह तु द्युखोकवचनो गद्यते । 
परथिवी दुटोक भूमि च ज्योतिषा अजरोमभिः खहं सखज्य मद्यं 
प्रयच्छत्विति शेषः । अजस्याघचेयत्वास्ह्ोमानिं ज्योतिःशब्देन 
भणितं राक्यन्ते । अहमपि गहीत्वा खुजातं कल्याणजातं त्वां 
जातवेदसं सञ्जातमभ्निमजलोमाख्यं सखज्ाम्ययक्ष्पाय अन्या 

धिताधे प्रजाभ्यः अज्ानाभिति सनतिः ॥ ५३॥ 
छाकैरायोरसादमनू्णेः सख्ज्य एकीङृत्य राकरायारसखादमन्बणेः 

थिवी पार्थिवं पिण्डं बृहत् महत् ञ्योतिरभ्निरुश्चणम् । उषायां 
समाधिरे सन्दीपितवन्तः । उषास्थमग्नि सवत्सरं धारितवन्तः। 
तेषामिदानीं फटमाह तषां रुद्राणां मानः दी क्षिः अजस इत् । जसु 
उपक्षये । इच्छब्द एवार्थं । असुपक्चषीण पव शुक्रः शुङ्कः देवेषु । 
निद्धारणे सप्तमी । सेचते दे दीप्यते ॥ ५३ ॥ 

तिस्रभिरनुष्डुन्भिः सिनीवाद्यदितिदेवत्याभिः शदे सथोति 
संसृष्टं ससेवितां वसुभिः रद्रैश्च धीरेवद्धिमद्धिः धीशब्दो बुद्धि 
वचनः से मत्वर्थीयः । कमणा या सपद्यते सा कर्मण्या तां कमेण्यां 
मृदं खत्तिकां हस्ताभ्यां खुद्वीकृत्वा सिनीवाली कृणोतु करोतु ॥५५॥ 

या सिनीवारी सुकपदौ कपरः केशसंयमनप्रकारः साधु केश्सं- 
यमना वेणिवोक्रपदः सुक्कसैस कुरीसे सुङ्कटः शचमनमुङ्कष्टा स्वोप- 
श्या शोभनं तूपदोते या खा स्वौपशा विदग्धा हायन करचरणकण्ड- 
 कूजितादिभि्ंखुकसिः ।. खा तुभ्यं हे अदिते महि महति उखां 
दधातु स्थापयतु हस्तयोः ॥ ५६ ॥ 
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उखां रूणोतु करोतु शक्या लाम््यन । बह्ूम्यामदिलिधिया 
बुख्या च इता खवौ माता पुरं यथोपस्थे उत्सङ्ग । अग्नि बिभन्चु 
वा नवतु गर्भै आ । आकार आत्मनो योग्यां क्रियामाक्षिपति 
आधारस्य गर्भश्ान्व् उखाभ्यन्तरवयचनः । श्तिपिण्डमादन्ते । मखस्य 
यज्घस्य श्िरिलि आहवनीयो वै यज्ञस्य ह्गिरः तद्ुद्धारेणेहापि प्रव- 
प्त टखक्चणया शिरः शब्दः ॥ ५७॥ 

तं प्रथयति । वसवस्त्वा । वसवस्त्वं कृण्वन्तु कुन्तु । है उखे 
गायत्रेण छन्द साद्भिरस्वत् । यथाङ्धिरसा रता यतस्त्वं कृता सती 
श्रवा स्थिससि प्रथिवी चासि अतस्त्वां प्रवीमि धारस्य स्थापय 
मयि यजमानायेति चतुभ्य॑न्तं पदमुपरिष्टाच्छसरूयते तदि सप्तम्यन्तं 
छृत्वा योञ्यते सामानाधिकरण्यात् । यजमाने प्रजां धनस्य पुरि 
गोपतित्वं च क्षोमनं वीयं वीरकमस्मं सजातान् समानजातान् 
समानजातान् चातन धारथति सर्व्राभिसम्बध्यते । उत्तरेषु मन्थे- 
घु विशेषः । सुद्रास्त्वा अन्तरिक्षमसि आदित्यास्त्वा चोरसि वि- 
द्वे त्वा देवा वेदवानराः विद्धैनैरेक्नीयन्ते ते नयन्तीति वावै- 
श्वानः । दिरोऽसीति ॥ ५८ ॥ 

विव्रतीये उत्तरे वर्तिं सवेतः करोति । अदित्यै रास्नासीति 
व्याख्यातम् । बिं गृह्णाति अदितिरदीना देवमाता ते तच बि- 
छस्य मध्य युभ्गातु गृह्णातु । निदधाति । उष्णिगनुष्टुज्वा । आ- 

दित्या या उक्तगुणां अदितिः सा कृत्वाय क्त्वो यक् छान्दसः । उ- 
पजनः करवा मदी महतीम् । उखां मन्मया योनि स्थानम् । अ 
स्मये अगन्ये पुत्रेभ्यः प्रायच्छत् प्रादात् श्रपयानिति ्रपयन्तु शति 
करणः भ्रयोजनख्यापनाथंः ॥ ५९. ॥ 

सपभिरद्वरेरुखां धूपयति सतभियुर्भिः प्रतिमन्ञं वसव. 
स्त्वा | ऋञ्वथानि यजजूषि॥ ६० ॥ 

अध्रथा चवभ्रे खनति अदितिष्टम् । अदितिस्त्वां देवी विदबदे- 
व्यावती विद्रवः सहिता प्रथिव्याः सहस्थाने अङ्गिरस्वत् अङ्गि 

शाद्व खनतुदे अवर कूप उखामवदधाति । देवानां त्वा इत 
 उतरं पञ्चसु यज्ञुः घु श्वुव्युक्तन्यभिधेयानि व्याख्यायन्ते । ओष 
शयो वै देवानां पटन्यः दधतु स्थापयन्तु उषे । आधिना दीपयति 
धिषणाकत्वाम् । चिषणा वाचः हन्धी द्प्तौ । अभीन्धतां स्न्दीप- 
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यन्तु । ध्रपयति । वेरुक्रीषटा अहोराज्राणि बरूचयः तानि स्वां अ्रपय- 
न्तु । प्रचति द्यां यास्त्वा । छन्दांसि वै घ्याः। छन्दोभिहिं स्वरम 
लाकं गच्छति । जनयस्त्वा । नक्षत्राणि वै जनयः । अच्छिन्नपत्राः 
अनवच्छिन्नपतनाः सन्ततयायिन्यः॥ ६१॥ 

आचरति । निनरस्य खपेणीश्तः | मैत्री गायत्री भित्रस्यादित्यस्य 
चपगीध्तः चर्षणयो मयुष्वाः तेषां मयुभ्याणां धारणे अधिकृतस्य 
अशो देब्रस्य अवः रक्चणं सानसि सनातनं पुरातनं पुरणं दयुम्नं च 
यराः अन्न वा | चित्रश्रवस्तमम् । अतिशयेन चाकर्णीयं सुश्रवण श्त्ये 
तस्माद्धातोः ्रवणीयं च वयं स्तुम इति शेषः । याचमदहीति षा। 
यद्वा यस्य मित्नस्य चकेणीघूतः पानं देवस्य धुनाति पुराणः भति. 
स्न चित्रश्रवस्तमं ल यजमानस्वाभित्रतमधं साधयतु ॥ ६२॥ 

उद्धपति । देव स्त्वा । बृहती उखा देवः त्वा त्वां भववीमुद्धपतु- 
उद्वपनेन प्रकारणकूयेतु । पाणिः खहस्तः स्वङ्कुरिः ओोभनाङ्कछिः 
रकारस्य रफरछान्द खः । सुबाष्टुः खुथुजः उत श च्छा अपि द्क्या 
अपि बुघ्येति उतशब्दः खमुशयाथः । उद्वप्रतीत्यतुत्र्ततेत्वं च स 
वित्रा उक्षा सती अव्यथमाना मचङन्ती पथिभ्याम् | आस्थिता . 
आशा दिक्षो विदिशो दिशश । आपण आपूर अआहुतिरसेन ॥६३॥ 

उच्छति । उत्थाय बृहती । पृवाऽद्धश्वे उख्य उत्तरो मत्न एत. 
स्प्रा्यजनस्थानादुत्थाय हती महती भव तत उदुत्तिष्ठ । प्रवयैस्व 
स्वकीये कम्मंणि यतस्त्वं धरुवा स्थिसासि स्वभावतः ¦ परिशद्य फे 
करोति मित्रैतां तदति ॥ हे मित्र पतां त तव उषां परिददाभि प्र- 
यच्छामि किमथम्। अभिस्ये सभेदनाय एषा च उषा त्वया गरही 
तासतीमासेदि मा मिद्ताम् ॥ &४॥ 

आदणात्ति । वस्सवस्त्वा । निगदब्शरास्यातम् ॥ ६५ ॥ 
ओद्धमणानि जुदोति । अआकूतिमग्निम् । बाङ्श्चनम् आद्र 

तिः बर बाक्रूतिः आत्मनो धम्मो मनसः प्रेरणहेतुः स एवाग्निः भ्र 
युङ्क कम्मैणीति प्रयुक् स्वाहा सुहुतं करोमीति व्याख्यातम् । नमः 
स्वरितस्वाहास्वधेत्यदिना उपपद् विमक्तिखतुथी आङ्कूस्ये अग्नये 
प्रयुजे स्वाहा । एवपुपरितना मन्त्रा व्याख्येयाः । मनो मेधां ततो 
मनसो मेधाप्रदृत्तिर्मे घायाश्च चितं विज्ञान ततश्चित्तस्य चिन्वनरः 
संस्कारस्य वा विह्घातस्य च प्रचत्तिः वाचो विधति; सतो वाचो ति 

( 
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धारयितािः भ्रकादाको भवति 1 भरजःपतये मनवे मन्वन्तरकारिणे 
अग्नये वेदवानराय विदवानरपुत्राय ॥ ६६ ॥ 

विश्वो देवस्येति व्याख्यातम् ॥ ६७ ॥ 
उलामाहवनीयेऽधिश्चयति । मा सखु भित्था इति । गायत्रीनि- 

ध्टुदभ्याम् उषदेचत्याऽ्याम । अग्निश्चेद मिति पाद् अभ्नेयश्च हे उखे 
मा त्वं भित्थाः भिदिर् विदारणे । मा भिच्स्व सुकारोऽनथकः मा 
च रिषः! रिषततिदसाकम्मो । रिष तुष दहिसायाप्। माच विन- 
इ्यस्व हे अम्ब अस्बेति योषाया आमन्ञणम् । धृष्णुं प्रगद्सं बी- 
रकम्म कुरु अभ्निधांर्णरश्चषणम् । किञ्च इत उत्तसमभ्निश्चत्वं च 
द्द कमसमाधैः करिष्यथः ॥ ६८ ॥ 

पवं टंहस्व हे देवि उषे ददीकुवौत्मानं देवि कस्मास्वभिदमुच्य- 
से यत् आसुरी माया असुः पाणो रेफ उपजनः प्राणसम्बन्धिनीं 
माया परक्ञा स्वधया अन्नेन निमित्तभूतेन कृतासि । किंञ्च जुष्टं पियं 
देवेभ्यो हुतम् इदं हव्यं हविः अस्तु व्वस्रसादाद् या उखाच्ये अष्नौ 
आहुतयो हूयन्ते ता उच्यन्ते त्वमपि अरिष्टा अनवखण्डिता उदिहि 
उष्ट=्छ यज्ेऽस्मिन्वत्तेमाने ॥ ६९ ॥ 

उख्येऽग्नो चयोदद्रा समिधः प्रदेदामान्ीः आद्रधाति । ् रयोदद्य- 
भिसग्नेयीभेक्छीभमिद मायव्यो । दनः दुवश्चः अन्नम् । अदनीयस्य 
ख द्रन्नः दुखब्दो दमपयोयः सपिंरातिः सर्पिध्तम् । आसव- 
स्थानीयं यस्य स सपिरास्ुतिः प्रः पुराणः होता देवानाम् । 
आह्वाता वरेण्यो चरणीयः सहसस्पुत्रो बरस्य पुत्रः यतो मथ्यमाने 
जायेते तस्मादेवम् । उच्यते अद्भुतः अनन्यसमः; य इत्थम्भू- 
तोऽग्निः स.काभमुकी समिधं मक्षयत्विति दषः 1 न छत्राख्यातं वि- 
द्यते न वाख्यातेन विना घाक्यपारिसमासिः ॥ ७० ॥ 

वैकङ्कतीमादधाति परस्या अति । संवत् इति संग्रामनामस् 
पठितम् । सस्पूवस्य वनत्तेगेत्यथस्य सङ्गच्छते दतर योधाः परस्याः 
सखम्बान्धस्याः संवतः अधिकात् अवरान् अस्मदीयान् अ- 
भ्याततर अभ्यागच्छ ततो . यञ्च जनपदे अहमस्मि ताद् अवपार- 
य तर्पयवा॥७१॥ ` | 

मी दुम्बरीमादश्राति 1 परस्मस्यास्तिख्मोऽनुष्टुभः । परावत इति 
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दुरनामखु पठितम् । परमस्याः परावतः परमदुरं तस्मात् हे रोदि 
दद्व रोहितोऽद्चेदैरित आदित्यस्येति निघण्टुः । हे अचे इदागदि 
आगच्छ यतस्त्वं पुरोष्यः परव्योऽ्ि ! पुरुषधियश्च वहुजनप्रिय्य 
ओदुम्बरे च बहून्येवाशनानि तथैतद सवौन् वनस्पतीय् प्रतिष- 
च्यन्त इत्यादिश्रुतेः । आगस्यच हे अघे च्वं तर चिनाश्चय युधः 
सप्रामान् ॥ ७२॥ | 

अपरश्चुबक्तामाद् धाति यद्रे । यच्छब्दः दध्मस्तीत्यनेन सम्ब 
ध्यते । यदा दध्मसि यदा दध्मः । हे अघ्नते तव दारूणि कानिं 
कानिचित् । चिच्छब्दो ऽनवल्छपो । यानि कानिचिदित्यभिप्रायः । 
सर्वं तदस्तु ते तच खतम् । तच्च जुषस्व. सेवस्व हे यविष्ठ्य स्वार्थे 
यप्रत्ययः । युवतम ॥ ७२॥ 

अधःशयामादधाति यद॑त्ति यद्भश्चथति काष्ठम् ! उपानिष्धिका 
उपदीपिका यश्च व्रः चदमीकः अतिखपंति । अतीत्याुव्तैते 
सवै तदिति व्याख्यातम् ॥ ७४ ॥ ५ 

पार्य उत्तरा भवन्ति । अहरटखिष्टुमौ अस्मिन्मन्बे दिती 
यचतुथेयोः पादयोर्विसोधः अश्वयिव तिष्ठते वा समस्मै यत्र तिष्ठ- 
ते अस्मद पदे परोक्चम्ि बृतः। तथाश्चे भाते प्रतिवेशारिषामेति । 
अग्ने ते इति प्रत्यक्षमारिनि व्रतः । नच वाक्यमेदेनाथैः सम्भवति अ- 
तो दयोः पादयोः. खाश्चणिकया चुच्या व्याख्यायते । अहरहः सन्त. 
तम् । अप्रयावम् अग्रमन्तम् । भरन्तः आहरन्तः अद्ानानि कथमिव 
तदुपमया दश्चेयति। अद्वायेवेतिं । अदवस्येव स्थापयन्तो वयं घातं 
यवसम् । अस्मै तव । किञ्च सयस्पोषेण दश्चिणारक्चषणेनं घनस्य पो- 
षेण संमदन्त उत्साहयन्त इषा अन्नेन संमदन्तस्त्वां हे अग्ने मा 
रिषाममा विनदयेसते तव प्रतिवेदाः भातिवेश्िकाः दाश्च 
इत्यथैः ! अध्याहारेण वा व्याख्यायते अहरहः अप्रमत्ता आहर 
न्तोऽङशनानि यश्च अरवायेव दन्तं घासं भकषितमदितं चावतिष्ठते 
भस्म अस्मै अग्नये तदुद्धपन्तः भस्मोद्धपमं च ` पचितसमत्त एवमपि- 
व्याख्यायते सयस्पोषम सामिषा मदन्त इत्यादि तुल्यम् ॥ ७९॥ 

नाभा ` पृथिव्या इति । नाभौ परथिव्याः पषा ह नाभिः पृथिव्यै 
 यत्नैतत्समिध्यते । समिधाने सन्दीप्यमने -आहवनीवास्ये अभ्नौ 
रायस्पोषाय धनस्य पोषाय ब्रहते महते हवामहे अहयामः । अग्ने. 
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यौधिष्ठाजी देवता तदसिध्ायमेतवत् । कथस्भूतमग्निमित्यत भह 
दरम्मद्म् । हस्याद्नेन मादयति वृष्यति इृहदुक्थं महच्छखं यजन य- 
जनीयं ज्ञतारं परतनारु सघ्रामेष्ु सासि सोढारमभिमवितारं स- 
पिधनि अग्नाविति आहवनीयविषयोऽग्निशब्द्ः । नेतारमग्निमधि- 
छादयग्निवेषयः ॥ ७६ ॥ 

याः सना । अनुष्टुभः । याञ्ज्रदीयाःसा तु उपरिष्टाद् बरु 
हती । याः सेना अमीर्वरी इण् गतावित्यस्माद्धातोः इणनराजिस- 
सभ्य इत्यादिना करप प्रत्ययः । हस्वस्य पिति ईति तुगिति तुः 
गागमे रिङ्दाणञिति . ङीपि कृते इत्वरी इति सिद्धं मवति इणः । 
अभियाविन्यः । अग्याधिनीः आविध्यन्ति याः | उभणा उत । 
उतश्चब्दो ऽप्यथं अपि च उद्गूणैगणाः पृषोदरातिपाडान्मध्यपदले- 
पः। येच स्तनाः ये चोरास्तस्कराः । तस्करस्तत्करोति यत्पाप- 
कमिति नैरुक्ताः । तान् सर्वान्ते तव हे अग्ने अपिदधामि प्रक्षिपामि 
आस्ये मुखे भक्षणाय ॥ ७७ ॥ 

दं्राभ्याम् । दरदानशीखाभ्यां दढाभ्यां रक्षसिके इति ये उच्येते 
ताभ्यां मचिम्कून् मलिम्बुचः उकाः गृहाः स्तेनतया स्लोचर्ति अ- 
ड्या भवन्ति जने कक्षे चये जम्भ्ये तस्करान् जम्भाबरनच्तिमाधिता 
जम्भ्याः ताभिः तस्कसन् उत अपिच हयुभ्यां च हननरीखाभ्यां 
स्तेनान् ह ̀ भगवः हे सगवन् महदैदवयेयुक्त तान् खाद् यथा सुखा- 
दिता भवन्ति ॥७८ ॥ 

 “ ये उनेघु मलिम्ल्युचः जनेषु स्तेनासः स्तेना एव स्तेनासः आ- 
सेर् । तस्करा.यने वनाधिताः ये कक्षेषु नदीपवैतकक्षेषु म- 
घायवः छन्दत परेच्छायामिति चक्तव्यम् इत्यधशब्द्ात् कषच् । 
कुयाच्छन्दसीति उप्रत्ययः ।. अधं परस्मै इच्छन्तीत्यघायवः । तान् 
तव दधामि स्थापयामि जम्भयोभक्षणाय ॥ ७९. ॥ 
, यो अस्मभ्यं यो मनुष्यः अस्मभ्यम् । . अस्मदथेम् । अरा्तीयात् 
अरातिरेवाचरेत् । अरातिः शाः यश्च नः अस्मान् द्वेषते देष्टि 
जनः निन्दाच्च निन्दति योऽस्मान् धिप्सास्च दं्नोतेः सनि अ- 
भ्यासरोषः । दम्मितुमिच्छति यः स्वैमेतच्छन्रुजातं भस्मसात् 
कुर । मस्मरसेति शब्दो $चुकरणे डाजन्त; । यथा भक्ष्यमाणा अस्म. 
खात् रन्द्र कुवन्ति) तथा छर्वित्यथैः ॥ <° ॥ । 



दादश्चो ऽध्यायः । १२। १५७ 

पुरोहितस्यादधाति। सितं मे बह्य। शो तनुकस्णे । उपसभेन्य- 
स्यवः निशितं तीशष्णीक्तं मे मम ब्रह्म निशिते च वीये वीरकमे बं 
निहितं च क्षत्रं जिष्णु जयनशीटं यस्याहम् अस्मि पुरोहितः 
भवामि पुरोहितः ॥ <१॥ 

उदेषां क्चज्निथस्य । उद्धतिरम् उद्धरिद्धतवानस्मि पषां योद् 
धृणां बाह उदेच्चैः । उद्वा्धवधान् चश्चैः अथो अपिच वं 
क्षिणोमि च विनाश्याभिच । ब्रह्मणा पुरोहितसक्चेनापित्रान् | 
उश्नयाप्रि उद्गमयामि स्वान् पुजपोत्नानहम् ॥ <२॥ 
, खमिधमाक्धाति । अन्नपत । हे अग्ने भश्नस्य स्वमंश्यं नः ्- 
स्मभ्यं देदि अनमीवस्य अमीवा व्याधिः व्वा्धेराहितस्य । शुष्मिणः 
श्यष्ममिति बख्नाम बरुवतः । किञ्च प्र पदातार तारिषः आत्तिशया- 
थे उपसलगाभ्याखः महता प्रकर्षधान्नस्य दातारं प्रदातारं प्रतारिषः 
प्रवद्धंय । किञ्च उज्लमन्नं नः बेहि देदि द्विपदे चतुष्पदे द्विपादुभ्बः 
चतुष्पाद्भ्यश्च ॥ ८३ ॥ 

दति भ्री-उम्बरछृतो मन्जमाष्ये एकादश्ोऽभ्यायः ॥ ११॥ 

11 

अथ द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 

यजमानः कण्डे सकं प्रतिमुञ्चति । इरानो स्कमः । जिष्टुप् । 
आदित्याध्यासेन खक्मस्तुतिः । यो दद्रानः दद्यमानः प्रव्यक्षश्रुपरः 
भयमानः । रुक्मो रोचनः । उव्यौ महत्या दीत्त्वा व्यद्योत् विद्योतते 
यस्य च उुभेषमायुः दुमेषेमनवखण्डितमायुर्जीवनं ध्रिये खचानः । 
यश्च जनेभ्यः जनेभ्यः धियं दातुं रोचते सोभ्यमग्निर्रतोऽपरण- 
धमीऽभवत् वयोभिर्कनैः पश्ुपुरोडाकप्रश्रतियेङनं यैरजनयद्यश्च पन- 
म्नि चौरजनयत् जनितवती । सुरेताः शोमनरेताः रताः सुरेता 
दयषां यस्याः एष रेतः पतवद् द्ितीयमश्रुतत्वकारणमग्नेः ॥ १॥ 
: इद द्वाभ्यां परिशरह्ञाक्ति । नक्तोषासा । आग्नेयी जिष्टुए् । नक्छा 

राचिः। उषाशब्देनाहरूच्यते रावज्यहनी खमनसा पकमनसा एकमः 
नस्के विरूपे नानारूपे ष्णा सारिः शयुह्कमहः । ध्यापयेते पाथयेते 



क 
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खायधाठतयनिष्टोजादिभिः कर्थभिः शिष्य बाङमिव मातावितसै | 
एकमम्निखुष्चणं समीखी समस्यगश्चने खंदिष्टे वा ये इत्यम्भूते 
ताभ्यां शृह्णामीति शेषः ¦ हरति यादाश्चामा । घावापुथिव्यौथो 
सुक्यः सेचनः दीः भनस्तविमाति अन्तसं सीप्यसे त हरामीति होषः। 
निदधाति । देवा उग्नि घास्यन् द्षिणोदाः। यमन देवा ् रवि- 
णोदाः धनद्ावासे -धारितवन्तः तमहं धास्यामीति श्चेषः ॥ २॥ 

शि क्णपाणं प्रतिुश्चते । विद्वा रूपाणि । जगती साचिञ्ी | यः 
विदवानि सवोणि रूपाणि प्रतिमुञ्चते परतिवध्नाति द्रभ्येवु अपहत्य 
च्याषैरं तमः अरकाशायतीत्यथैः । कविः क्रान्तद्दोनः। यश्च प्रासावीत् 
प्रसौति भदरं मन्दनीयं द्विपदे चतुष्पदे द्विपाद्भ्यश्चतुभ्पाद्भ्यश्चः। 
विनाकम्रख्यत्सविता वरेण्यः । यश्च व्यख्यत् । विख्यापथति भरका- 
ध्रायति .नाकं दुखोक स्षिता सवस्य प्रसविता वरेण्यो बरणीयः। 
अनुप्रथाणस्ुषक्तो विसजति । ख सविता उषसः. प्रयाणे गमनमचुः 
पश्चद्धिराजति । दैप्यते उषाः सतिलः पुरोगाभिनीति सितुः स्तु 
तिः । य इत्थम्भूतः सविता स शिक्य प्रतिमुञख्स्विति सेषः ॥ ३॥ 

विकृत्याधिद्न्जयते । चविकतिश्चवुरवशाना । खुपणाऽ्सीःति ख- 
पतनः । त्वमसि गर्त्मान् गरणवान् विधः स्तोमस्तव शिरः । 
गाध चक्षुः । चृदद्वथन्तरे सामनी पक्षौ पश्चविद्यः स्तोमः । आत्मा 
छन्दांस्येकाविशातिः अङ्गानि यञंषि नाम साम ते तनूवोमदेव्यम् । 
यन्ना यद्धियं ुच्छं धिष्ण्या अग्नयः शफाः खुराः यतश्च त्वं सुपणों 
ऽसि मर्तान् भतो बरवीमि त्वां दिवं गच्छ स्वगेखेक पत ॥ ४:॥ 

विष्णुक्रमान् करमते । विष्णोः करमोऽखि विष्णोर्यज्ञस्थाण्नेः यतः 
क्रमोऽसि सपत्नहा च ` शराज्रुधातकश्च अतो गायने छन्दः आसेह 
पथिवीमनु विक्रमस्व । आभिमाविहा अभिमातिरपि केनचिद् गुणविन्चे. 
षेण शघरुरेवोच्यते ऋञ्वस्यत् । अरातीयतो हन्ता । असतिरिवाचरति 
अातीय्ति अयतिः शश्जुः तस्व अरासीयतः राश्चयतो हन्ता यध 
स्तनेन व्याख्यातम् ॥५॥ 

उष्वेवाहुः प्राग्द् क्चिणात् प्रविगह्णत्यचिम् । अक्रन्ददश्चिः िष्टुर्। 
सअस्यासुच्य ध्चिपञ्जेन्यौ कथ्यत, अक्रन्दत् कन्दते | विस्फूञ्जवि अभिः 
स्तनयन्चिवदयौः योराब्देनाज पञ्जन्य उक्तः । यथास्तनयन्पसैन्यः 
ष्टुं करोति वं तावदाप्नेः पञ्जेन्यवच्छब्शं करत्थिवमन्यान्यषि. 
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पाञेन्याच्चिरूपाण्यश्नेः ्रददयन्ते । छ्वामा रेरिहव् । क्षामाशष्देन पथि 
उयुच्यते । द्वितीयां च प्रथमा । लिह् आस्वादने । यथा पयैन्य 
उदकमावसुपगच्छन्नत्वथे प्रध्थेवीं लेद्धि आस्वादयति । चीरुघः 
समज्जक्नेषधीः समञ्जन् व्याप्ञुवन्नेवमयमण्निः पृष्थिकीमत्यथमा- 
स्वादयति । स्वकीयन्वाखखमूहेनौषधीः समञ्जन् व्याप्डुवन् अन्व- 
दप्युख्यते । खद्यो जज्ञानो विह्गिद्धौ अख्यद् । यथा परजेन्खः सद्य 
पवाभ्ररूपेण जाव्रमानो व्यख्यत् । विदपसभैः ख्यातिना सम्बध्यते 
एवं तेन विख्यापवतीदं सर्वम्। हि ईम् इद्धो धारारतखददः हि म् 
इमो पादपूरणौ निपातौ । एतमथमग्निः सद्य एव आयमानः इद्धः 
सन् दष्टं सवं विख्यापयति । अन्यच्च आ सदसी भावन भात्यन्तः. । 
यथा पयैन्यः आभाति भानुना द्वेद्युदूपेम सोदक्षी यावापथिव्योरन्त- 
व्यवस्थितः एवमयमग्निराभाति भानुना दीप्त्या द्यावापुथिव्योरः 
न्तव्यैवस्थिवः एवमभ्निः पञेन्यवद् स्तूयते ऋषिणा ॥ ६॥ 

अवहरति अग्नेऽभ्याव्चिन्निति । उपरेदमानि धास्यति पञ्च आ 
ग्नेय्यः इतः प्रश्ति अग्नऽभ्यावर्सिम् ऊःध्वबहती । हे अग्ने अभ्याव- 
तनसशीर अभिनिवतेस्व मां प्रति आयुष वश्वैसला अन्नेन प्रजया ध- 
नेन सन्या लाभेन मेधया रय्या सुवणा ठङ्कारः पोषेण घनपुया\७॥ 

अग्ने अङ्किरः । महाबृहती । सग्ने आङ्किरः अङ्कनं रसमूत रत 
तव सन्तु आच्रुत आववकरीनि -शातशब्दोऽसस्यादविषयः }! खहसखं ब- 
हनि च उपाव्तनानि खन्तु । अथं अध समानाथौँ । अथवं ययो भुयः 
करणेनादस्तेमानः पोषस्य पोषेण अनवचिङन्नधनागमेन सह पु- 
नः अस्माकं नष्टमाङक्धि आगमय रथंच घनं पुनरागमय करो- 
तिगेतिकम्मौ ॥ < ॥ 

युनरूज्षी । गायच्यौ । पुनः पुनरभ्यासो ऽनवच्छेद्ाथैः । पुनरपि 
य ऊल्रा द्भ्याद्यपसेचनेन सह निवत्तंस्व पुनश्च हे अग्ने इषा अन्नेन 
सह आयुषा घं सह । किञ्च पुनरेव च नः अस्मान्पाहि रक्ष अदसः 
पापात् सकाशात् यथा पूव रक्षिताः ॥९॥ 

सह रय्या । सहः धनेन निवर्तस्व ¦ किञ्च हे अण्मे पिन्वस्व पिन्व- 
तिः सेचनथेः। तांख रयि सि घरोष्धारया अनवच््छिन्नधन- 
दानेन निषतेस्व किञ्च पुनः पुनः आशण्यायस्वेत्याभेप्रायः । कथस्भू- 
तया रय्या चिश्न्सन्या । प्छा म्मे सदेजनोपथोम्यया एवेद्वत- 
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स्परि ! स्वैतोऽधिगतेर्थैः पूर्यमाणया रय्या ॥ १० ॥ 
उपारनाभि धारयन्नभिमन्तरयते । आ त्वाहाषमर । अनुष्टुप् | 

आहा त्वां यतः छखोक्षात् माहाषेम् । आहतवान् । इञ् हरणे 
इत्यस्मात् त्वं चान्तरभूः अन्तनाभ्या उपरि श्वरीरमष्ये अभूःअ- 
तो व्रवीमि श्वः स्थिरस्तष्ठ । अविचाचािः आविचरुनशीलः । किः 
च विशस्त्वा खवौ वाञ्छन्तु अक्नं तवपश्ठत । सितायां दीधैः। 
अन्नं वे विडिति श्रुतेः । सवै मा त्वत्तो राष्टामिति जनपदसमू्ः 
आधम्रश्चत् सप्द्यतु ॥ ११॥ 

पाश्चान्विभुञखति । उदुत्तमम् । वारुणी ज्िष्टुप् । उदित्ययमुपस- 
ग्गेः ्रथा्जेति सम्बध्यते । दे वरुण उन्म तावता त्वमुच्छरयथ । इछ 
थ रौथिस्ये । शछर्थीकृत्योभ्वं नयास्मत् अस्मत्तः अवाधमम् । भध- 
मच पाठामवाचीनः इयय । विप्रध्यमम् । स्थानस्थितमेव विरट- 
थय मध्यमम् । अथैवं ते सति षयं हे आदित्य अदितेः पुच त्रते 
तव कम्मणि व्चमनाः अनागखः अनपसघाः सन्तः अदितये अ- 
दीनतायै स्याम भवेम ॥ १२॥ 

प्राग्द्द्िणा गृङ्गाति । भग्ने बृहत् 1 िष्टुप् । आशक्ेत्यात्मनोऽग्नेः 
स्तुतिः यः अग्ने उषसां बृहत् महान् प्रभावतः ऊध्व अस्थात् 
स्थितः । यश्च निज्गन्वान् तमसः निमेतो साजिटक्चषणात्तमसः 
अहट्टैश्चणेन ज्योतिषा खह आ अगात् आगतः सोऽग्निभौनुना 
रूराता रोचिष्णुना स्वङ्गः शोभनाङ्गः आजाताधाः। भ्रापृरणे। भा 

` अप्रा आपूरितवान् जातः सञ्ज!तरण्िः। विर्वा सक्षामि । इमे वै छोका 
विद्वा खद्सनीति श्रुतिः! सवाणि खदनानीति प्रव्यक्षद्सिता॥१३॥ 

अवहरति । हंसः शुचिषादैति । जगती यञ्ुरन्तः बृहदिति यञ्चः 
जगत्या जगतीह माश्ोका निति श्रुतिः । तथा ब्रहदिति निदधाति 
राजसूय आतिङन्दसमित्युक्तम । व्याख्यातो मस्त्राथः ॥ १४६॥ 

उपतिष्ठत । सीद् त्वं तिखभिसाग्नेयीभिः । एका जिष्टुप् द अ- 
युष्ट्ुभो सीद त्वमवस्थानं कुर त्वम् अक्ष्या उषाया मातुः उपस्थे 
उत्सङ्गे विश्वानि सयाणि हे अग्रे वयुनानि विद्धास्धरज्ञानानि विद्धा 
न्. प्रजानन् पदाथस्य तत्ववेदी सन् । किं च उखायाम् । अव- 
स्थान छुवैन । मेनां तपसा मच्िषाभिश्लोचीः । मा अभिक्तन्ताप- ,. 
य॒ क्तमाङ्खखां तपस तपिन मा अश्विषा स्बादया किञ्च मन्त- 
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रस्याः दध्येऽस्यायुखायां व्यवस्थितम् 1 श्युक्रज्योतिः शुद्धकमसा थनं 
स्योतिवियाहि विविधं दईाप्यस्व ॥ १५॥ 

अन्तरम्ने व्यवहितपदधायोऽयं मन्जः | हे अभ्ने यस्या उखाश्य 
त्वमन्तर्मध्यतः । सूचा दीप्त्या खदिरः खदने स्वे स्वक्रीये स्थाने 
वन्त॑स्चे। तस्या एव उखायाः त्व हरसा स्योतिषा तपन् । तप सन्तापे। 
हे अभ्मे यस्या उखायास्त्वं जातं जातं विन्दतीति जातवेदाः तस्य 
सम्बोधनं हे जातवेदः जात विज्ञान दिवो भव दान्तो मव ॥ १६॥ 

चिवो भूत्वा । हिवः चान्तो भूत्वा म्यं हे अग्ने अथो अपिख 
सीद उपाकेश उखायां शिवस्त्वं शिवाः कृत्वा दिशः सवाः स्वं योनिं 
स्थानभिह आसदः आसीद ॥ १७॥ 

वात्सप्रेणापतिष्ठते । दिवस्परि इादशाभ्चेय्यद्िष्टुभमः । दिवस्प- 
रि दिवोऽधि दिवः सषकाल्चात् प्रथमं जज्ञे जातः अश्चिः प्राणे वै 
दिवः प्राणादुवा एष प्रथममजायतेह्ति श्रुतिः । तं जातमाति प्राभिति 
प्राणो वा अथिज्ावमवेनमेतत्खन्त जनयतीत्येददधभिप्रायसः ¦ अस्थ. 
दु द्वितीयं परिजातवेदाः । अस्मद् अस्मत्तः पुरुषवि धानात् दिती 
यं जातवेदाः जातः । यदेनमदो द्वितीयं पुख्षविधोऽजनयवदिति श्रु 
तिः । समुखाच्च योनेहैस्ताभ्यां चाग्निमखजतेस्ययं पुरुष्िधः 1 
तृतीयमप्सु 1- तृतीय तमप्स्वन्तव्यंवस्थितं जनयति । यदेनसद्ः- 
स्तृतीयमद्भ्योऽजनयदिति श्रुतिः । अथ यो ग्ोऽन्तसस्षीत्सोऽभचि- 
गसेज्यतेव्यतत् श्रुत्याभिप्ायम् । यृमणा अजखख्म् । बुषु मनौ यस्यः 
ति चुमणाः प्रजापतिः अजखमवुपक्षीणमभ्निम् । पजापतिर्वे चमणा 
सग्निरजसख इति श्चुतिः । ठदृतीयमष्स्वन्तव्यवस्थितं जनयति । 
नपणः अजद्लमग्निभमिति काकष्याथः | यषपव बषहुजन्माभ्निः तस् 
द्न्धानः आद्पयन् यजमानः एनमण्नि जस्ते जनयतीति ातोर- 
थोन्तरे चतः । स्वाधीः श्ाभना आहिता धीदुद्धयस्य स 
स्वाध्धः॥ १८ ॥ 

विद्या ते । षिञ्च जानीमः चिद्या ब्यचोऽतर्तिङ इति दीधैत्वेम् 
ते तव हे अचे अधा अयाणि भिधा प्रविभक्तानि ऋणि रूपाभि अ- 
†्नवायुसुखाख्याने विजानीमः विद्म ते घाम दिजानीमः तवं 
धामानि जीणि मवन्ति । स्थानानि नामानि जन्मनीति जन्मा 
न्यजाभिप्रतानि 1 जन्सार्याहवनीयसादेपस्यद् श्चिणाग्त्यंन्मिदप्पीरष् 

२१ 
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श्ण्यप्रभ्रतीनि विभूता विष््तानि । पुख्ता बहुरूपाणि किजानीमश्च 
तव नाम परममुत्छृष्टं गडा यत् । गुदहायामपि यद्यवस्थितम्। य- 
विष्ठय इति वा अस्य तन्नाम विद्या तमुर्लं विजानीमश्च तसुत्सन्द्- 
नमरूपं प्रथममवस्थानं यतस्त्वमाजगन्थ आगतवानसि ॥ १९ ॥ 

समुद्रे त्वा । हे अग्ने समुद्रे स्वां वन्तेमानं मणा प्रजापतिर्सधे 
दीपयाञ्चकार सोऽपोऽखजतेतयुपकरम्य तस्मादग्निरग्निहद वे तम- 
भ्निरित्याचक्चते । इत्येतद्भिप्रायम् । अप्स्वन्तनैचक्ा दधे । अ- 
प्स्वन्तभष्ये वत्तंपानं भवन्तं बरृचक्चाः प्रजापतिरेव दषे व्यादीपि. 
तवान् । तमद्भ्यः उपोदाखक्तं पुष्करपर्णं विवेदेत्यादिश्चुतिरुद्धा- 
रिता । दिवो अग्न ऊधन् । द्युरोकसश्य च ऊधसि मदोद्के भदेश्ष 
सदित्यात्मना सृचक्षा पव रषे । तृतीये त्वा रजाक्ति तस्थिवांसं 
तृतीये चं त्वा त्वां दयुरोके आदित्यात्मनाऽबस्थितवन्तम् । अपामु- 
परस्थे उत्सङ्गे नाव्यानाम् अपां मध्येऽवस्थितं महिषाः महान्तः 
प्राणा अचद्धेन् बद्धैयाञ्जक्तः । राणा वे महिषा दत्यारिश्चुतिः॥ २०॥ 

यक्रन्द्द्ग्निरिति व्याख्यातम् ॥ २१॥ 
्रीणामुदारः । रश्षमीणामुदासेऽत्य्थं दाता धरुणो रयीणां धा 

रयिता धनानां मनीषाणां प्रपिणः कञ्चिद्धनवानपि भवति नतु 
काता। अयं तु मनखा पषितानामभिरुषितानां कोरानां प्राप्य 
यिता । सोमगोपाः धिष्ण्या अग्नयः । सोमं गोपायन्ति । तद्भिपा- 
यमेतत् । सोमिनो वा गोपायति वसु; बासधिता । यद्धा वसु धनं 
स एवाग्निः यथान्यानि धनानि उपकारं कुर्वन्ति शशयनासनयानर- ` 
थादीन्येवमयमपि उपकरोति भूतानां तापपाकप्रकाशैरतो वसुः । 
सूदः सहस्रो बलस्य पुत्रः मथ्यमानो जायते । तस्मादेषमुच्यते । 
अप्सु राजा । अप्सु स्थितो वरूणात्मना राज्ञा । तथा चोक्तम् । त्वमभ्ने 
वर्णा जायसे यदिति विमास्यत्रे उषसामादित्यात्मना इधानः 
इन्धी दीप्तो दीप्यमानः । यद्वा उषःकलटेिऽग्नीनां प्रादुष्करणं 
क्रियते तदभिप्रायमेतत् ॥ २२॥ 

विद्वस्य केतुः । चतुथः पादो$त्र प्रथमं व्याख्येयं यच्छनब्दयो 
गात् । जना य्द्ग्नमयज्न्त पञ्च । यदित्यविभक्तिको निर्देशः वम- 
गिनि पञ्च जनाः चत्वारो वणौ: निषादपञ्चमाः अयजन्त इष्टवन्तः 
ख पचदवस्य प्राणिजातस्य केतुः भ्रक्षानम् अभ्न्यात्मना भुवनस्य. 
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गमेः भूतजातस्य वाय्वात्मना गर्भः ख दहि प्राणभावेन भूतानामन्तः 
संचरति । भरोद्सी अपृणाज्ञायमानः सू पव वृरयति चयाचापृथि- 
व्यो जायमान आदित्यात्मना । स एव मध्यस्थानमारुह्य इन्द्रात्म- 
ना वीडु चित् श्मष्यद्धिम् । अद्ारयितव्यं मेधं बाभिनत् विदा- 
रयति । परायन् परापरतो गच्छन् ॥ २३ ॥ 

उशिक् पावक । वह कान्तौ । अस्य इतसस्रसारणस्यैतव् 
रूपम् । य उशिक् कन्तः मेधावी पाचकः पाचयिता अरतिः मर्म. 
तिः सुमेधाः कट्याणप्रह्ञः साधुप्रह्लो वा मच्येषु भरणधर्मेषु मनुष्ये 
घु 1 अग्निः कथम्भूतः अश्नतः अमरणधमो निधायि निहितः । दै. 
वैः योऽस्य खोकस्याध्यक्चः ख श्यति उदिय्चिं । उद्गमयति धूम 
म् अरूषमरोचनं भरेघ्रत् बिभ्रद्धारयशन्निव जगत् । इतो वा अय. 
मूध्वंरेतः सिञ्चति धूमं सामुत्र बष्टिभ॑वतीत्यतच्छुन्यभिप्रायोऽय- 
मन्त्रः शुक्रेण शोचिषा द्यां दलोकमिनक्चन् व्याप्युवन् नक्षअप्रदच- 
नद्रतारकासम्बन्धिना शोचिषा धूममुदियर्खीति सम्बध्यते इतः 
प्रदानाच्चि देवा उपज्ीवन्ती्येतच्छ्ुत्यभिप्रायो मन्ञः ॥ २४ ॥ 

दानो रकम इति व्याख्यातम् ॥ २५॥ 
यस्ते अद्य । यस्ते अद्य प्रतिपदि रुणवत् करोति दहे भदः 

वोचे मन्दनीयदीतते अपूपं पुरोडाशं देव धृतवन्तं हे अग्ने स्त आन्य- 
स्योपस्वीयै दविरैविषोऽवदाय अथोपरिष्टादाञ्वस्याभिघारयतीत्ये- 
तत् श्रुत्यभिप्रायम् । प्रतक्नय नयसीति प्राति छान्दसो रोद् । भरण- 
यसि तं यजमानं प्रतरं वस्यो अच्छ । अच्छभेराप्तुमिति शाकपु- 
णिः । बस्यः वस्तीयं स्थानमभि । षस निवासे । तृन् वुद्च्छन्दसी- 
तीयसुन् तरिष्ठेमेयस्स्विति वनो लोपः । वसीय दति सिध्यति । 
स खोकमागच्छत्यशोकमहिमं तस्मिन्वसति ह्ाद्बतीः समा इति 
शुत्युक्तं खाकं तमाष्लुयात् । अयं वस्तीर्याह्टोकः अभिनयसिचसु 
मनं देवभक्तम् । अभिनय्चि च सुम्नं सुखं देवभक्तं देवसेवितं हे य- 
विष्ठ युतम अथवा मिश्रयितृतम ॥ २६ ॥ | 

आ ते भज्ञ। तदः स्थाने यदो इतिः । . रोटः स्थाने कटः अर्थ- 
सम्बन्धत्वात् । हे अग्ने आमजसिं थ यजमानं सौभ्वसेषु साधुश्च 
वपीयेषु यज्ञक्रतुषु । किञ्च उक्थ उक्थ आमज तेष्वेव यश्चक्रतुषु 
छक्थे उक्थे शस्यमाने आभजसि आसेवसे यजमानं परियः सूर्य॑स्य भ- 
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वति प्रियश्चाग्नेभवति ! किञ्च उस्नातेन भिनद्त् । उद्धिनत्ति धम्म 

कामान् जातेनौरसपु्रसधातेन । उल्ञनित्वेः ! उद्मभिनत्ति जनि- 
त्वेः जनिष्यमाणः पुनः पुत्रपोचरसंवेः वेदय भ्रजाप्यस्य -सवभैयायि- 
नी मवतीत्यथैः ॥ २७ ॥ 

त्वाम । हे अग्ने त्वां यजमानाः अनु रूच्. अन्वहमहन्यहमि 
विदवानि वसूनि धनानि दधिरे धारयन्ति । भूमिगोहिरण्यादौनि 
वास्यणि बरणीयानि । किञ्च त्वया सह द्रविणं यज्ञफर्मिच्छमा- 
नाः वजम् त्रजन्त्यनेन सुकृतिन इति जो देवयानमामैः । गोम- 
न्तं गावो रश्मयः आदित्यसम्बन्धिनस्तेः सयुक्तम् । उशिजो मेधा- 
विनः क्ञानकम्मसमुच्चयकारिणः। विवन्रुः विभिडुः। आदित्यमण्डः 
खस्य मध्ये शोभनं माभ त्वन्त इत्यथैः । तदुक्तम् । ते य पएवमेः 
तत्. विदुरिति उपक्रम्य देवरोकादादित्यमिति ॥ २८ ॥ 

अस्ताव्यग्निः अस्माभिर्भ्निः स्तुतेऽतः अद्वेषे द्वेषरदहिते चयावा- 
पृथिव्यौ वेम आयामः वदाश्चयकम्मेप्राप्त्यथ हे देवाः यूयमपि 
धत्त रथे धनमस्मे अस्मभ्यं सुवीरं सोभमनपुचम् ॥ २९ ॥ 

वनीवाहनम् । उस्यस्योत्तरतः समिदाधानम् । आग्नेय्यः पञ्च- 
कण्डिकाः । समिधान व्याख्यातम् ॥ ३० ॥ 

उद्गच्छति । उदु त्वा अतुष्टुए् | हे अग्ने उद्धर्तु उद्धरन्तु त्वां 
विदवे देवाः चित्तिभिः धज्ञाभिः यैरग्निरद्धियते स स्वं विष्वेर्दषे- 
खङ्श्ियमाणः नः अस्माक क्िषवो भव शिवः शान्तः सुप्रतीकः दोम- 
नमुखः विभावसुः विभूतधनश्च ॥ ३१ ॥ 

प्रयाति । प्रेदभे । अवुष्टुप् । प्रयाहि है अग्ने त्वं ज्योतिष्मान् 
भूत्वा दिवेभिरर््भिः रिवैः शान्तः सुखकरः अर्चिभिः गच्छ गः 
खश्च स्वं मह द्धिमाञुभिः रदिमभिः मासम् शाप्त्या दीप्यमानो मा 
दिसीस्तन्वा शरीरण प्रजाः॥ ३२॥ 
 अक्रन्द्दश्निव्योख्यातम ॥ ३३ ॥ 
समिधमादधाति । प्र प्रायम् । चिष्टुप् । महण महताऽयमग्निः 

भरतस्य; षञपतेः प्रद्युण््रे सणोति वचनं कथमेतदभ्यवसीयले यथां 
ग्रज्ञापतेः छणेति वचनमिति ।. वियत्घुर्था. न सोचते बृहद्भाः । यस्मा 
व्समिदाघानससनन्तरमेव विरोचते. स्थो न सूये इव वृद्धाः महा- 
दीधिः. .यश्चाभित्तस्थो -पृर्म् | असुरयश्चसं प्रतनाश्ु संप्रामेष्डेतया 
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सभिधाऽऽप्यायितः अस्माच्च दादाय दीप्यते ¦ दैव्यःदेवक्षम्बन्धी अति 
धिः अतिधिधमौ जनानां शिवः शान्तः अस्माकं भवति तस्मात्पर 
जापतेवेचनं शृणोमि ॥ ३४॥ 

आपो देकीः । ददाकण््डिकाभिभस्माभ्यवचहर्णम् ! आपो देवीः 
अब्देवत्या त्रिष्टुप् । हे आपः देव्यः प्रतिगृभ्णीत भस्म एतत् स्वा- 
गतादिभिः। तत्रायं शिष्टव्यवहारः । ततः स्वागतादिभिः परि गद्य 
स्याने छृणुभ्वं सुरभा उ खोक स्योने ` सुखावष्े कृणुध्वं स्थापयत । 
उकारसमभरुच्चयाथेः । स्ुरभो रोभनगन्धे धुपपुष्पप्रकारेः रोके 
स्थाने राय्यायां तस्थे नमन्तां तदः स्थाने एतद्ः प्रयोगः परऱतत्वा. 
त्। अस्मि मस्मरूपायाग्नये नमन्तां जनयः उपतिष्ठन्तु जायाः सुप 
स्नीः शोमनपरन्वः रूपलावण्ययोवनालङ्कारवैदर्ध्यसस्पच्मः युयं 
मातेव पुत्रं विश्रुत धार्यत पानभाजनवासोभिः गोपायत । किञ्च 
अण्सु स्वात्मनि पनत् भस्म ॥ ३५ ॥ 

अप्स्वग्ने । अधस्तनेन मन्तरेण मस्मातिधथिस्वेन अष्स्ववस्थाप्याः 
थेदानीं गायञ्यचुष्टुब्भ्याम् । अग्नेः खवेगतत्वं परकारयन् भस्माभ्य- 
वहरणमेवापदूदुते। अप्छु हे अग्ने सधिः समानं स्थानं तव सौ. 
षधीरनुरुष्यसे । स त्वं बीजमवस्थाय ओषधीः अनुरुध्यसे । ओ- 
षधिविपरिणाममदुविपरिणमसे । तता गँ सन् विद्यमानः जायसे 
पनरयप. ॥ ३६ ॥ 

किञ्चं। गमां आसि । गभः असि मदसि । ओषधीनां गभश्चं 
वनस्पतीनां गभेञ्च विद्वस्य सवेस्य भूतस्य भूतग्रामस्य । हे भग्ने 
गभः अपामा ॥ ३७. ॥ 

अप आदत्ते धस्य । चरख्भिरणण्नेयीभिः । दे अनुष्टभौ दे 
गायञ्यो । प्रसद्य अवच्छाद्य भस्मना भस्मरूपेण योनिं स्थानमपश्च 
पृथिवीं. चः हे-अग्ने सख्यः सङ्गत्य च मातृथिर द्धिस्त्वम् । आपो तै 
मातरमल्योतिष्मान् भूत्वा बुनस्स्यामुखायाम् । जसद्ः आसीद्॥३८॥ 

 पुनसास्द्य पुनरप्यास्थाय सदनं स्थानम् । अञ्च पृथिवीं 
चाग्ने उतो$नन्तरं शेषे । शीङ् स्वप्ने इत्यस्थैतदपम् \ स्वपिषि 
मातुः यथा उपस्थे उत्सङ्गे अन्तमध्ये अस्याम्रुखायां द्विवैतमः चा- 
न्ततमः ॥ ३९ ॥ | 

धुनरूस दे व्याख्याते ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ` 
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प्रास्योषायासुपतिष्ठते बोच्ा म इति द्ाभ्यां जिष्टुग्मागयश्नीभ्यां 
यजुरन्ता विरवकमभे स्वाहेति यज्जः । बोधा मे बुभ्यस्व मम अस्य 
वचसः किमभिप्रायोऽहं व्रवीमि । हे यविष्ठ मिश्चयिततम । अथ युव- 
तम मंहिष्ठस्य भूषिष्ठस्य प्रभ्तस्य श्रोश्रपथं प्रापितस्य हे स्वधावः 
अश्नवन् । किंञ्च पीयति त्वः पीयतिरक्रोशकमस्मो आक्रोशति त्वः 
एकः पुरुषः । त्वां हे अग्ने अनुत्वो गृणाति स्तौति त्वः एकः पुरुषः 
एष रोकस्वभावः कथ्थिद्ाक्रोश्ति कथित्स्तीति । पवस सति 
वन्दारः । वदि अभिवादनस्तुत्योः । श्ुषन्योरयारुरित्यारपरत्ययः ॥ 
घन्द्नद्ीखः खन् ते तव तन्वं शरीरं चन्दे ॥ ५२॥ 

स बोधि । यस्त्वं सूरिः पण्डितः मघवा च धन्वा । मधघमि- 
ति धननाम । सः बोधे बुध्यस्व अपगच्छ हे बसुपते धनस्य पते 
घसुदावन् धनस्य दातः । बुष्वा च युयोधे पथक्कुर अस्मत् अ- 
स्मत्तः देषां ति दौभौभ्यानि सुप्रतः सन् समिधा उपहव्यान्यं जदो- 
ति । बिश्वकमरणे स्वाहा ॥ ४३॥ 

ऋज आदधाति समिधम् । पुनस्त्वा } आग्नेयी चिष्टुप् । नि 
बाणं स्वां पुनः समिन्धतां सन्दीपयन्त्वादित्याः रद्रा वसवः पुनश्च 
ब्रह्माणः त्तिग्यजमानाः । है वसुनीथ नीथा स्त॒तिरुच्यते । वसु 
लाभानेभमित्ता नीथा स्तुतियेस्य स॒ वस्ुनीथः । यज्ञैः यानैः धतन 
च त्वं तन्वं ज्षरीरं वद्धंयस्व सत्याश्च सन्तु यजमानस्य कामाः ये 
अस्माभ्यवहरणव्यवाच्छश्नाः ॥ ४४ ॥ 

पलद्रा्याखया गदेपत्यं व्युहाति । अपेत । ष्टुप् । अद्धैशचं 
नोदरसर्पिण उच्यन्ते । पादेन यमः पादेन पितरः । अप इत अप. 
गच्छत वीत विसप्पस चातः स्थानात् । वेऽ स्थ । ये यूयमन्रस्थ 
भवेथ । पुराणाशिर्तनाः । ये च वृतनाः । इदानीन्तसाः कस्माद्धः- 
थमपस्तपाम दति चन्मतिः. । अदात् दस्तवाम् । यमः अवसान 
स्थानम् । अवस्यन्त्यस्मिन्नित्थवसानम । पृथिव्याः अस्मै यजमा- 
नाय ] अक्रन् कृतवन्तश्च पितर दमं खोक स्थानमस्मे यजमानाया- 
तोऽपगच्छतेति ॥ ४५ ॥ | 
 उषाक्निवपति । उद्वखंस्तवः । पश्चुसैस्तवश्च तेषामतस्तथेव 

व्थाख्यायते । संक्षानम्ति । : श्रीणि यजूषि समित्येकीमावमाचष्टे 
पकं ज्ञानमस्ति उद्वसस्भवात् तस्मादापेत्हिसमानोत्वाः समेव 
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जानत इति शतिः । कामधस्णं च । कामान् धारयति सम्पादयति 
कामघारणम् । पहावो वा उषाः परावः कामधारणम् इति श्रुतिः । 
अतो मथिचते तव कामधारणं भूयास्युरिति बहुवचनानामपिमे 
पश्वो भूयासुरिति श्रुतिः । उद्वाभिप्रायमेकवचनम् । मण्डल 
छादयति । सिकता निवपति । अ्नेभंस्माक्षे भसत भत्सनदीष्त्येः। 
भाक्तं भस्म मस्मसाशश्यात् । सिकता भस्मेव्युक्त्वान वा अश्चिः 
स्व भस्माति दहतीति श्चुत्तिः । अञ्चेः पुरीषमसि । अभ्चेश्च पुरीषं 
पूरणमसि । मस्माभिप्रायमेकवचनम् । अग्चरेतदश्वानरस्य रेतो 
यत्सिकता इति श्रुतिः । परिश्िताम् उपदधाति । चितः स्थ । चिञ् 
चयने अस्य क्षिपि बहुवचनं या यथं चितां भवथ परिखमन्तात् 
चित स्थं ता उच्यन्ते ऊष्वेचितो मुत्वा पनमश्चिमाश्चयध्वम् ॥ ४६॥ 

गार्हपत्य इषटकाभिश्धीयते । अयं सोऽचिः षड्ख्चमा- 
मेयं बेष्टुभम् । चतुर्थी षष्ठी च अवुष्टुमौ इष्टकोपधाने कुवैन्नमि 
नयन दरोयति भयं सर गाहे पत्योऽशचिश्चीयते यरिमिधिते सति अ- 
भिद्धतं सोमं इन्द्रः दधे धारयति । जठरे उदरे वा वश्चानः कामय- 
मानः कथभूतं सोमं द्धे सहस्यं सहसः वाजमन्नभूतं सवस्य 
 जगतः। यत्यश्न सक्तिम् | नकारः संप्रत्यथै अत्यश्न भक्षणदेव मदकरं 
ससि सरणं तृपिकरं न केवख्मस्मिश्विते इन्द्रः सोम जठरे धारयति 
कि तहिं त्वमपि । ससवान् खन् स्तूयसे ससवान् सन् हवीषि सं 
भजमानः सन् स्तूयसे ऋत्विभ्यजमानैः दे जातवेदः । अयं तावदस्य 
मन्बस्य भ्रकराथैः । श्ुतिस्त्वाहुतिपरिणामाभिप्रायेण व्याचष्टे अयव 
लोकतो गार्हपत्यः आपः स्लोमसुतोऽस्मिन् खोके य हन्द्रो धत्ते जटरे 
वावश्चान इति । मध्य वे जटरमरित्यादि । अयं स लोको गाहैपत्यो- 
ऽश्चिः य्मिह्योकेऽभिषुतस्रोमपरिणामभूता अपः इन्द्रः जठरे मध्ये 
उद्रे दषे स्थापयति सहस्यं बाजमत्यं न सपिमिति। आपोषै 
खहस्ियो वाजः अपां विशेषणानि । ससवान् स्तुयसे जातवेदः 
इति व्याचष्टे चितः संश्चीयसे जातवेद् इति गाहंपत्वरूपेण चितः 
सन् चीयसे आहवनीयरूपेणेति वा भथोन्तर वृत्तित्वात् ॥ ४७ ॥ 

 अभ्ने यत्तेहेभश्नेयत् ते तव दिवि दूयुखोके आदिस्यलक्षण 
 वश्चैः परथिष्यामचिखश्चषणं ब्चैः यश्च ओषधीषु अन्तव्यवस्थिते य- 
 खचाप्स्वन्तव्यंवस्थिवम्,। आयज्ञज्न मय्यौद्या यष्टव्यम् । पतान्वध- 
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स्वादुक्तानि वडचौसि तव छष्वीयांसि । येन तु वच्वसा अन्तरि. 
क्षमुर चिस्तीणेमातततन्थ आतनोषि त्वेषः सभाद्ुः सक्तं तच महद 
छेः अर्णवः अण॑स्वान् उद्कवान् अथवा अर्णवान् समनवान् वायुः 
स त्वेषः इति श्रुतिः । चचक्चाः वणां सुमह्युभकम्मैद्ष् अिस्थानो- 
ऽजाश्चिः स्तुतः ॥ ४८ ॥ । 

` अधे दिवः। हे अप्चे दिवः दयुखोकस्य संबन्धि अणेमुदकमच्छा- 
जिगाति अच्छाभेराप्तुमिति शाक पूभिः अभिजिगास्यसिगच्छसि 1 
आपो वा अस्य दिबोऽणस्ता पष धूपतेनच्डितीति श्चुतिः 1 ̀ अच्छ 
देवान् अभिजञिंगासि च देवान् । कतमम् देवानित्यतं आं १ 
ऊचिषे धिष्ण्या ये । प्राणा वे देवाः धिष्ण्थास्ते' हि संवीं धिय ईष्ण- 
न्ति जन्विषे उखयन्ते इति लिङ्घवन्छतयोऽ्यैत्ययः । उश्यन्ते ये धि. 
रण्या: अश्चयः किच या सोचने छोके स्थितस्य सूर्यस्य परस्तादाप 
उत्तिष्ठन्ते याश्चाधस्तादुपनिष्ठन्त आपः ताश्च स्वमसिजिमासि त्वमे- 
वेतेः रुपः परिणमसख इत्यभिध्रायः॥ ४९. ॥ | 

पुरीष्यासः । बह्ुवचनसिषटकापेक्षया । ये पुरीष्यासः पडशाव्याः 
पड्युभ्यो हिताः अञ्नयः दृष्टकाः पावणेभिः धङ् गतौ प्रवणेगैवने 

 छखोकन्यप्कषिभिः सजोषसः समानप्रीतयः समानसेवना वा| ज्ञुषी 
प्रीतिसेवनयोरित्यस्मात् । समान हि ते खोक सेवन्ते । द्धैबहत्या 
हि ताः चतस्लस्ते जुषन्तां सेचन्तां यक्लमद्ुहः । अर्हिक्षितारम् । अन- 
मीवाश्च अन्ना याश्च वुभुक्षानिदबृचिकया हषः अन्नमक्तीः सहीः 
महतीः प्रभूताः ॥ ५० ॥ | 

पश्चिमे उपदधाति । इडामघ्ने । इडामन्नं हे अधरे पुरुदसं बहुक- 
मैखःधनभूतम् । ययु श्चुत्या उक्तं परावो वां इडेति तद्धरीवर्दैद- 
प्पाद्यत इत्यनेन हेतुना । सनि गोः। गोः संबन्धिनी च सनि दान 
पयोदधिधतादिकम् । शद्वत्तम शादवतिकतमम् अनपायिने इहव- 
मानाय यज्प्रानाय । साध । ख हि देवानाह्यति । साध प्रस्ताधय । 
एतदुक्तं भवति अन्न सोपसेचने शादवतिकतमं यजमानाय देहि 1 
किञ्च स्यान्नः सूनुस्तनयः । भवे्ास्माकःं पुत्र ओरसः विजावा 
ग्रज्ञातिमान् प्रजावभ्वा ! यद्वा विजावा विह्लेषणेन योजयति विजय- 
शरीरः पितरे वा योजयति कीर्यण यया सुमत्या त्वमरतच्करोषि सा 
दे अश्र ते त्व भूतु भूयात् अश अस्मासु ॥५१ 
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` दितीवानुपद्धाति | अये ते } ज्याख्यावम् ॥ ५२ 
पुरस्तादुपदधाति । च्चिदस्ि ! चिञ् चयने! चितालसि खाद्य- 

ति! तया देवतया सादिता सती अङ्खिरस्वस्धाणवद् । यथाह प्राणः 
खवाङ्गं व्याप्यास्थितः एवं त्वमपि श्वासरीद निविश्यस्व तया 
देवचयेति । बाश्वै सा देवता अङ्किरस्वदिति पध्राणो वा आङ्घ्य श्वि 
श्रुतः । द्वितीयामुपदधाति । परि्चदस्ि । परि सवेवश्चितासि 
ग्रया देवतयेति व्याख्यातम् ॥ ५३ ॥ ̀  | 

छोकं परणासुपदश्ति । लोकं पृण । अनुष्टुप् । पद्यादिरोकं 
स्थानं धरम पूुरयमा पुरणे। छिद्रं च पृण परय अश्रेश्चाकयवभूता 
भव । अथो अपि च सीद् निविरस्व श्वा निश्चखा त्वम् । दन्द्राद्री 
त्वां बृहस्पतिश्च अस्मिन् योनौ स्थाने असीषदन् आसादयन्तु । 
नहि मायुषोऽध्वयुस्त्वां सादयितुं समथ इत्यभिप्रायः 1 ५७ ॥ 

सूदरोदसाधिषदति 1 ता अस्य । अयुष्टुप् । यद्वाहातेपरे- 
णामभूता आप उच्यन्ते व्यवहिनपद्प्रायो मन्यः । यज्घपरिणासभूला 
दिव इत्यन्तं पदमिह संबध्यते । दिवः ृलाकात् च्युताः सुद् 
दोहः । आपो वै सखदोऽन्न दोह धति श्चुतिः । अन्नसहितः आपः, 
अस्येत्यस्य पदस्य विदा इत्यनेन सबन्धः । यज्ञो वै विदा श्वि 
श्रुति; । अस्व यज्ञस्य. संबन्धिन सोमं ्रीणान्त भिश्चरयस्ति पृद्नथः। 
अश्न वे पृदनीति श्रुतिः । अन्नसदहिता आपः । एतदुक्तं भवति अ- 
रिमन् रोके पतिच्वा आप ओषधिवनस्पत्यन्नभूताः सोमस्योपङ्क- 
वैन्ति । कस्मिन् काटे श्रीणन्ति जन्मन् देवानाम् । संवत्छसे वै 
देवानां जन्मेति सवत्सस्ुविः । संवत्सरे संवत्सरे सोमयागस्त- 
दमिप्रायमेतत् 1 जिष्वा रोचने सवनानि वे जीणि रोचनानोति 
श्चुतिः। न्िष्वारोचनेष्विति वचनध्यत्ययः । जिषघु सवनेषु । प्व श्रुति- 
तोऽथ मत्नो ष्याख्यात्तः ॥ ५५ ॥ | 

पुरीख निवपति । इन्द्रं विद्वा: पेन्द्र अिष्डुप् । इन्द्र विदवाः 
सवा गिरः श्रुतयः ऋग्यज्ञुःसामलक्चणा अचीच्गधन् बद्धयन्ति 
्षमुद्रव्यचसं समुद्रमिव विविधाश्चने नानागतिमक्चोभ्यगति वा । 
बथीतमं स्थीनास । स्वर्षा रथिगां सध्ये र्थयुद्धे छष्यातिश्चयस् । 
वालानां सर्पति प्रतिं चाजानामन्नानां पति सतां च पतिं श्ुतिं 
शथृतिविदहितकम्माजु्ातारः सन्त उन्ताः ॥ ५६ ॥ 

२२ 
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चित्येऽश्राद्ुख्यं निवपति । सखमितप्रिति । चतखभिरुष्णिरु 
रिष्टाद् बृहत्युष्णिक्पड्किभिः श्चिदेवत्थाभिः । तृतीया तु उ- 
स्या अभ्िदेबत्या । हे चित्योख्यावन्नी । समितमिति दितीयपादप्र- 
श्वेति व्याख्यायते यौ युवां संप्रियौ सङ्गातिप्रेयो योचिष्णु रोचन- 
हील खमनस्यमानौ परस्परं शोभनचित्तवन्तौ द्षमश्नमुजमुप- 
सेचनं सर्परादि अभिसंवसलानौ अभ्यवहरन्तौ वस्तेरथौन्तरे इत्तिः। 
पतत्कमं कुवीणौ समितम् इण् गतौ । सङ्गति छरुत संकस्पेथां 
च एकसङ्कव्पौ भवतम् । इत्याशास्महे ॥ ५७ ॥ 

संवाम् । आसमकरमाभिभुख्येन स्थित्वा संस्छृतवान् अहं घां 
युवयोम्मेनांसि वुध्यहद्मरमनां सीति बहुवचनम् । संबता बतमिति 
कम्मनाम संस्छृतवांश्च युवयोः कमाणि समुचितानि । चित्तश्रब्देन 
संस्क!रा मनोगता उच्यन्ते । संस्छतवांशास्मिन्मनोगतान् सं- 
स्कारान् । उकारः सभुश्चयार्थीयः 1 एवं मनः कम्म संस्कारे 
रेकीकृतैरेकभितं त्वामेकदेवताभिमानिनं प्राथैये हे अग्ने पुरीष्य 
पशव्य अधिपा भव अधिपतिर्भव त्वं नः अस्मभ्यमिषमूज्ञे च य- 
जमानाय धि इषभूजेमन्नं तदुपसेचनं दध्यादि ॥ ५८ ॥ 

अग्ने त्वम् । हे अग्ने पुरीष्यः प्ठाव्यः रथिमांश्च धनवान् पु्ि- 
मश्चिसि यतः सतः शिवाः कत्वा दिशः सवौः स्वं योनिमिदासद 
शति व्याख्यातम् ॥ ५९ ॥ [त 

भवन्त नः व्याख्यातम् ॥ ६० ॥ 
उखा शिक्याद्धिमुञति । मातेव पुत्रम् । जिष्टुप् । उखास्तुतिः। 

येयसुखा माता इव पुत्रं पृथिवीरूपमवस्थाय मृण्मयी भूत्वा पुरी- 
ष्यं पशव्यमग्नि स्वे योनो स्वकीये त्वा उत्सङ्ग अभाः परथमपुरष- 
स्यैतद्पम् उखाशब्दसामानाधिकरण्यात् । अमाः उषा अभार्षीत् 
धारितवती तामिदानीं छृतशृत्थां सतीं विद्वैः देवेः कठतुभिः सं- 
विदानः यदो महत्कम्मैकृतमि्येवं संवाद् कुर्वन्. प्रजापतिविदव- 
कम्म च विमुञ्च रिकयात् ॥ ६१ ॥ 

नेऋतीनामिष्टकानामुपधानं तिखभिल्िष्टुन्मिः । असुन्वन्तं 
 सोमाभिषवमङकुवौणमयजमानं चन्येधज्ञकतुभिः इच्छ तं भ्रति गच्छ 
परिगृहीष्वेव्यथैः । किञ्च स्तेनस्येत्यामनु हि । स्तेनस्य चौरस्य ` 

` श्यां गतिम् । अनुककु्ैन्निहि । प्रपलाय्य याहि तस्करस्य . तदेव ` 
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य्थौरकम्मै करोति नान्यत् सर तस्करः तस्कर हइत्युच्यते। 
` पुनरप्याह अन्यमस्मदिच्छ । अन्यं पुरुषमस्मत्तः इच्छ प्रदतं सा 

ते तव इत्या गतिः पवं दण्डगर्भमुक्त्वाथदानीं साम्नाह । नमो 
देवि निऋते तुभ्यमस्तु। हे देवि निच्ते तुभ्यं नमोऽस्तु ॥ ६२॥ 

नमः सखु ते । शोभनस्तव नमस्कारः हे निरते अस्तु । निरतिः 
छृच्छ्रापतिः भूमिवौ । तिग्ममुत्साहवत्तजो वस्याः सा तिग्मतेजाः 
तस्याः संबोधनं हे तिश्मतेज्ञः अथरमयं विचृत अयोमयं विच्छिन्धि 
न्धमेतं येनाहं बद्धः अजस्य जीवमावलक्षणेन जनिचा च्ियते 

मत्वा जायते इति । किञ्च यमेनाग्निना त्वे यस्या च पृथिव्या 
संविदाना एकमतीभू उनत्तमे नाके उक्षे सुखश्पे स्वगे अधिरोद- 
य पन यज्जमानम् ॥ ६३॥ 

यस्यास्ते । तद हे घोरे विषमश्चीरे आखन् आस्ये मुखे जुहोमि 
हविः । एषां बन्धानाम् । अवसज्ञेनाय षिमोकाय सा त्वमेवान्वन्धा- 
नस्मत्तो बिखञ । करिञ्चियां च त्वां जनो लोकः । भूमिरिति क्वा 
प्रमन्दते स्तीति वां त्वामहमपि स्तोमि तथेव प्रतिष्ठाभूतानां जनयिचरी 
मतिव विभर्तीत्यादिभिशुणैः। किञ्च निऋतिं त्वामहं परिवेद परिः 
ज्ञानामि विश्वतः स्वैतः नितं दि विदित आमन्जितो हिनस्ती- 
त्थतं एव अन्धानवसजास्मत्तः ॥ ६४ ॥ 

शिकयरुकमपाशेङ़सन्दीः परेणस्यति । य ते देवी । जिष्टुप् । 
घजमान उच्यते । य ते तव देवी निक्रतिराववन । आबद्धवती 

रिक्यपाकं सुक्मपाश्चं च प्रीवासु कण्ठे अविच्त्यम् । चती छदने । 
अच्छेयम् । अनवखण्डनीयम् । अनेनैव यज्ञुषा ते पा ते तच 

विष्यामि ! स्यतिरूपश्ष्टो वियुश्चने । विमुञ्धाममि आयुषो न म 
ध्यात् । अश्चिवौ आयुस्तस्येतन्मध्यं यञितो गाहेपत्यो भवत्यचित 

आहवनीयः । नकारः संप्रत्य अश्चेमेध्यात् अथोन्सुक्तपखः सन्न 

यिरूपमवस्थाय यजमान पतं पितुमन्नम् अद्धि भश्चय । प्रसूतः 

अभ्यच्ुक्ञाते निकरत्या । उदपाश्रं निषिच्य अन्तरात्मेष्टकसुतिष्ठन्ते । 

नमे भूत्यै । विराट् प्कपद्ा भूतिदेवत्या । नमो भृत्ये ध्िवे या 
इदमश्चिठक्चणं कम्मे चकार कृतवती ॥ ६३५ ॥ | 

शालाद्धा्योपस्थानम् । निवेशनः । च्िष्डुप् । परथिवीरोकसं- 
स्तुतो ऽयमश्चिनिवेशनः । निविशते अस्मिन्निति निवे श्नः संगच्छते- 
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ऽसिपिलिहि संगमन; 1 केषां वसूनां धनानां यश्चायं विर्वा सूया । 
खवणि रूपाणि । दोराछन्दसि बहरुदधितति निरोपः.। आदवनीय- 
दश्चिण्पण्न्यतिधरणीताद्रीश्रधिष्ण्यपभ्ुतीनि अभिचष्टे असिपद्यति । 
क्ाचीधिः कस्मभिः स्वैः स्वैः कम्मैभि्यकानि। कथं पदयति देव 
ट्व सविता खत्यधमौ अवितथकम्मेकारी यश्च. इन्द्रं इव तस्थ । 
स्थितवान् । समरे खंघ्रामे पथीनां परिपन्थिभिः सह वर्यं स्तुम 
षति वाक्यशेषः ॥ ६६ ॥ | 

सीरं युज्यमानमभिसन््रयते { गायनीच्रिभ्डुक्म्याम् । सीरा युञ्ज- 
न्ति! सीराणि युञ्जन्ति कवयो मेधाविनः. वितन्वते युगानि वित- 
स्वरन्ति ! पृथ नाना! कथभूताः कवयः युञ्जन्ति . धीराः धीमन्तः 
अश्चिक्ष्नविदः । किम युञ्जन्ति धीराः देवेषु खुल्या । सुश्नमिति 
खखनाम 1 द्वितीयां देवेषु खननं खखं कदुमितति शेषः । सीरक- 
विंशष्दयोवेडुवचनं पुजोथम् । युगानि तु बहनि पि यष 
मघन्ति ॥ &७ । | 

युनक्त सीय । सीराणि. युनक्त वितनुभ्वं विस्तास्यध्वं युगा 
युमानि राम्यायोक्ध्रशतिथिः वतः कृते योनौ वाहनादिभिकंयत 
दह् षिते बीज वीद्ादिगिय चवाचाच । या ओष्धीरित्यादि 
कया । चशब्दात् चमसेन च वपत | तथा वपत यथाच खिर 
न्नजातिव्रीह्यादिका सभराः सह भरसा फलङृतेन बतेत इति स. 
भरः समस जय स्कीलिङ्धः दाब्दः आनभितफटेत्यथः। असत् भ~ 
षतु भः अस्माकं यथा च नेदीयः अन्तिकतमम् । इच्छष्दोऽनशै- 

ण्यः दात्रं पकमोषधम् । अआ दयात् आगच्छेत् } एतदु 
भवत्यिचनत्वादोदधीनां निकरटतमे दाच भूमेः पक्तमोषधप् । आ- 
गेच्छत यथा तथा कवपतेति ॥ ६< ॥ 

चतसः स्मताः - ङश्रति -चतदमभिः ऋण्मिः ). तत्र दे जिः 
ध्टुयौ । वृ्तीया पद्ध चतुर्थी अबुष्टुप् - छुनश्सुफाखाः १ 
खुफाखाः सोमनफाखाः छङ्गखाय्चस्थित्ताः दिविध. ऊषन्तु , कि 
लिखन्तु भूमि खलेन. च. भूमि. कीनालाः हदिनःः अभियन्तु 
अभिगच्छन्तु वाहैः अनडद्धिः खहिताःः अथे खरे श्चि 
सति दयुना सीय शुनो वायुः शु ̀  इत्यव्यक्ताञ्चुकरणम् । यु-शत्य- 
ग्तरिश्ष सीर आदित्यः -खरणात् हे -वा्वादित्यो हविषा उदकेनु 
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तोद्ाभानाः । -तोशतिषधकमौ 1. घ्रन्तौ । सिन्त भूमि सुपि 
पपर; शोभनफखाः । पिप्पलं हि फरमुच्यते । रोभनकटयुक्ता 
ओषधीः कन्तेन कुरुतम् । द योरबहुवचनं छन्दखम्। अस्म अर्म्ाकः२।६९॥ 

घृतेन सीता । सीतासमल्यतामर । अनुमतेति रोश्वाभिधा- 
यीनि जीणि पदानि । सीते आवबुल्स्वेति अत्यक्षामिधायिनी दे पदे 
पकस्मिन्यस्यवाक्ये ।. तत्र विसोधसमवाये तु भूयसां स्यात्सध- 
मैत्वमिति न्यायात् । प्रथमं चा नियम्येत कारणाश्यतिक्रमः स्या- 
दिति च न्याया्तस्मादुपक्रमप्रभूति व्याख्यायते । छतेनोदकेन 
सीता मधुनोदङेन समज्यतां खसंसिच्यतां : विदः सवैर्दवेः अ- 
खमता अभ्यचुज्ञाता मरुद्धिश्च । मरुतो ह वै वषेस्येराते एवमश्चा- 
सोदकेन् सिंक्ताभ्ययुक्ञाता च मारतादिभिः ऊज्स्वती अन्नवती पयं. 
सा पयोद्धिघृतादिभिः पिन्वमाना पर्यन्त लवौ दिशः । अस्मान् 
खीते । स्मता इति बिभक्तिव्यत्ययः परोष्चत्वात् । अस्मान् प्रति 
सीता अभ्याब्त्स्व । स्वयम् } अभ्यवतेतामिति पुरूषव्यत्ययः ॥ ७० ॥ 

खङ्गं सीरं पवीरवत् पवीति धायोच्यते साऽस्यास्तीति 
पवीरं फालः रोमत्वथ । तदस्य रङ्टस्यास्तीति पवीरवहा- 
क्लम् .। फारसंयुकूमित्यथैः । ` श्चृतिस्तु लक्षणया व्या 
चष्टे रङ्खरं रयिमदिति । सुशेवं शेवमिति सुखनाम । 
श्रोभनं सुखकरं सोमपित्सर । सोमं पिबतीति सोमपा यजमानः 
तस्मिन्सोमपि यजमाने त्सछरणशीलं भूमेः खलनशील स्सररुच्य्- 
ते । यद्वा सोमपि यजमाने पापं त्सराति नाक्ायति सोमपिं त्सर + 
रद्वा सोमः पीयते येन चमसेन स सोमपिः तस्य सोभपेः त्सर 
बत्तं खा्गल नहि खाज्ञखकमान्तरेण सोमचमसाः स्युः . । ̀ यदित्थं 
मभूतं खाङ्गङं तदुद्धपति उद्गमयति । गासवि भ्रफव्यं च पीवरी- 
म्र | फवैतिगेतिकमां प्रकषण फत्यौ ` गम्या प्रप्र्वी प्रथमयुवतिः 
पीवरी उञ्छनस्तयकूपोलानाघुद्धपि प्रस्थावद् रथवाहनं परस्थान- 
संयुकतमुत्कष्टजवेपेतं स्थवाहनमश्वमुद्वपतीत्यद्ुघञ्यते ॥ ७१ ॥ 

कामं कामदुघे 1: सीतोच्यते । दे कामदुधे. कामानां श्रपूरणि 
कामं घुक्षव.प्रसारय । केषामित्यतत आह सिघ्ाय वरूणाय चेन्द्रः 
अशिक्नभ्यां पूष्णे प्रजाभ्य भोषघीम्यः । चक्रारः समुच्चयाथैः {: 
सवंन्नाजुषञ्यते ॥ ७२ ॥ 
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अनडदो विमुञ्चति । विमुच्यध्वम् । गायत्री । एवं जगतः 
स्थितिनिमिसभूतां ऊषिभिर्निवत्ये कतशृत्याः सन्तो विमुच्य्रध्वं यु- 
गात् 1 हे अष्त्यः अहन्तव्या देवयाना देवकम्मेकारिणः। यद्धा 
देवयानमागेनिमित्तमूताः अगन्म गतवन्तः अदानायद्धवात्तमसः 
पारमस्य । तदुक्तम् । योऽशनायापिपासे रोकं मोहं जयं शरत्यु 
मभ्येतीत्ि । तदेव स्पष्टयति ज्योतिः अपाम प्राप्तवन्तः पस्मात- 

क्षणं यज्ञलक्षणं देषलक्षणं घा ॥ ७३ ॥ 
शु टरास्तम्बे । जुहोति सजुरुष्दः । यज्चुरेतत् । खलुः स्षमानजोष- 

णः । अब्दः संवत्सरः स हि अपो ददाति । अयवोभिः यवाश्च 
अयवाश्च अद्धैमासाश्च सासाश्चोच्यन्ते । सजुः उषा अरुणीभिः अ- 
रुणवर्णासिः गोभिः किरणैः सजोषसौ अद्धिवना अषश्धिविनौ दसोाभिः 
कस्मभिः सजूः सुर एतेन अदषेन । खनु्ैदवानर इडया आघ्च 
यी पृथिवी दडा पाथेवीस्थाना या खरी तस्याः अन्न ग्रहणं युक्तरूष- 
म्। गोवोगश्रं च इडाशब्देनोच्यते । घृतेन हदिषा स्वाहास्यु 
हतमस्तु ॥ ७७ ॥ 

क्षेत्रे सर्वौषधर वपति सपतिंशतिरनुष्टुभः । ओषधिस्तुतिः प 
आदश तु वपने नियुाः । या ओषधीः । या ओषधयः पूवौः प्रथमा 
जाता अन्याभ्य ओषधीभ्यः देवेभ्यः ऋतवो वे देवा इति श्रुतिः 
ऋतुम्योऽथोय ऋतव आषधिसम्बद्धाः क्तेव्या इति । च्रियुगं पु 
ख । जीणि युगानि समाह्ृतानि भियुगं चिकारानित्यथः। वस- 
न्ते ध्ाहषि शरदि पुरा पूर्वेषु धघसम्तादिष्ु पूवेस्मिन् दहि संबत्स- 
रे उत्पश्लाः ओषधयोऽचिक्षेजे उप्यन्ते । कि निमिच्ठमित्यत आह भ- 
ने ज॒ । मन्ये जानामि तासां बम्रूणां बम्हवणोनाम् । बम्हः सोमः 
अहं शतं धामानि धामशब्दः स्थानपयोयः संवत्ससोपरुक्चितमेकेक 
स्थानं यदिदं शतायुः हातावेः राततीयेः पुरुष एतानि शतं घारानि 
सप्त च य प्वेमे सत्तसीषीन् प्राणास्तानेतानाह ॥ ७५ ॥ 

शातं वः । हे ओषधयः हात वः युष्माक । अम्ब मातरः धा- 
मानि जन्मानि सहस्रमुत वो दहः । अपि च सहस्रं युष्माकम् 
विरोहणानि सन्ति। अधा शतक्रत्वः । अथेवं सति हे शतक्रत्वः 
वहूनि कमञ्मांणि बहुकस्मोणः यूयमिमं प्रजापतिम् इमं यजमानं च 
मे मस्सबन्विन मगद् गदो व्याधिः अभ्याधि कत ङ्ुरखतेति ॥ ७६॥ 
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धोषश्ीः प्रतिं । है ओषधयः प्रतिमोदध्वम् । पुष्पववीः धरसूब- 
रीः पुष्पवत्यः प्रसववत्यश्च सत्यः ततोऽनन्तरमद्रवा इव खग्रा- 
म्थाः सजीत्वरीः सह जयनच्तीखाः भुत्वा कीरुध्रश्च विषिधं व्याधं 
विरन्धन्तीति वीरुधः पारयिष्णवः पारणशीलाः भवतास्माकमि- 
ति क्चेषः ॥ ७७ ॥ ~ | 

ओषधीरिति । हे ओषधयो या यूषमित्थमशनदानव्याध्यपम- 
मादिभिरुपक्कुबन्त्यो मातरो जगन्निमौऽयः । तद्वो देवी । वो युष्मान् 
हे देव्यः उपघचुवे । उपसंगम्य दुवे तवीमि प्राथयामि सनेयं संम- 
ज्यम् अश्वं गां वासः आत्मानं च सनेयं तव यज्ञपुरुष प्रजापति- 
रूपिणम् ॥ ७८ ॥ 

अदवत्थे वः । चतुथे: पा्ोऽत्र भरथमं व्याख्यायते यत्सनवथ 
परषम्। यद्ा यूयं सनवथ संसेवध्वं पुरषं यजमानम्। अथाद्बत्थे घः 
युष्माकम् निषद् नमवस्थानम् । अद्वथ्यासुपश्चातदहवभूताना स्थान 

भवतीव्यथैः । पणें वः पार्शे पणेमय्यां जुह्वां वः युष्माकम् बस- 
तिः स्थितिः होमाथमध्वयुणा छता । अदवत्थपणयोः तद्धितलोप- 
दइडान्दसः । अथापि तद्धितेन इत्छवन्निगमा भवन्तीति । गोभाज 
हत्किखासथ । इच्छब्दः पादपूरणः किठेति विदाप्रकपषें । वतोऽग्नौ 
हताः सत्यः गोभाजः गोशब्देनात्रादित्योऽभिधीयते । आदित्यभाजः 
यूय किल भवथ । तदुक्तम् । 

भ्म प्रास्ताहुतिः सम्यगादिच्वमुपतिष्टते । 
आदित्याज्ञायते ब्ुषिङष्टेरन्न ततः प्रजा इत्ति ॥ 
यद्धा अद्वत्थे वों निषदनम् । तथाहि । अश्वत्थे फते सर्व 

ओषधयः फरवत्यो मवन्ति । पणें च फलिते कोद्ववाद्यः फटता 
भवन्ति । गोभाज्ञः प्रथिवीभाजश्च उप्ताः सत्यः किडखासथ भवथः 
तदुक्तम् । यद् पुरषं खंसेवध्वं मोजनादिभिरपकारेरेवं दुरवधारि- 
तगतयो यूमित्यमिप्रायः ॥ ७९ ॥ 

यत्नौषधीः। ब्र यरिमिन्पुरुषे भेषञ्यकरतैरि हे यषधयः यूय 
खमग्मत समागच्छत व्याधि जेतुम । कथमिव राजान इव \ यथा 
राजानः समितौ संभ्रमे शदून् जेतुं समागच्छन्ति । कि तत्रेत्यत 
आह विप्रो ब्राह्यणः स उच्यते सिषभ्वे्यः रक्षोहा च अमीव चसि- 
नश्च । अभमीक्चा व्यिः ऋस्तयतिनोराने । व्याधिनाङहनः ॥ ८९ ॥ 
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अददावती + स्वी ओषधीरिति बहुवचनोपदे श्ादिहापि वहूव- 
चने भवति । या अ्ेषधयः अरववत्थः अद्वसयादिन्यः सोमवत्यः 
सोमयागसपादिन्यः ऊजेयन्त्यः ऊजं बलप्राणने । वसपादिन्यः ) 
उद्ेजसः उद्धतमोज्ञा यासां ता उदोजसः ताः सवाः ओषधीः अहम् 
आबिस्कि घेद्धि जानामि । विदित्वा च अस्मे अरिष्टतातये | रिषति: 
दिनाराथेः नरिषटमरिष्टम् । अविनादहास्तस्य तननं विस्तरणम् 
भरिष्तातिः अस्मे आरिष्टनादाय मेषस्य करोमीति शेषः ॥ <१ ॥ 

उच्छुष्मा; । उख्छष्द् इरत शत्यनेन संबन्ध्यते उदीरते उद्गच्छ- 
न्ति प्रकादपिमवन्ति शुष्माः वीयेणि । ओषधीनां संबन्धीनि कथ- 
मिव । भावो गोष्ठादिवेरते । गवः गोधाद्धिनिष्कान्ताः। कि कुवेतीनां 
शनं संनिष्यन्तीनां संभजमानानां यजमानाथेमात्मानं च संमजमा- 
नानां तव से यज्ञपुरुष ॥ <२ ॥ 

दइष्ृतिनाम । उपसर्गेकदेशरोपदछान्द सः 1 निष्कमंणं विनाशनं 
दयाध्यदेः करोतीति निष्छतिः । निष्डतिस्तावदयष्मद्यीयाया मा- 
दुक्नोमेति व्युत्पत्यभिप्रायम् । अथो अपि च यूयं स्थ भवथ 
निष्डतीः ध्याधिनिष्कमणाः । किंञ्च सीसः सह इस्या अन्नेन वक्तैन्त 
इति सीस; । पतश्रिणीः पतनश्षीखाः स्थन सवथ कहत । नेत्यनथेकाः 
उप्रजना भवन्तीति नकार उपजनः । कस्मिन्काङठे यूयमित्थम्भुना 
अवतेत्यत आद यदामयति । अम रोगे । यदामयाविनि स्थित 
तस्य व्याधि निष्थ निनाश्चयथ ॥ <३॥ 

अति विद्वा } यदा अत्यक्रमुः अक्रामन्ते तनुः विदवाः सवाः 
घतीत्य कन्तैन्ते । परिष्ठाः परि सवतो व्याधीनधिष्ठाय तिष्ठन्तीति 
परिष्ठा ओषधयः । कथमिव स्तेन इव नजम् । यथा स्तेनः तस्करः 
च्ज्ञमतिकामति परिमुमोषिषया पवमत्यक्रपुः । अथानन्तरमेव 
सषधयः पराच्युच्यञ्ुः प्राच्यावयन्ति यत्किञ्च तन्वाः शरीरस्य 
पः । र्पो रिपरमिति पापनाभनी भवतः पापजनितं व्याधि 

मित्यर्थः ॥ <४ ॥ 
यदिमाः । यदैव इमा वायम् पूञलयन् अहमोषधीदस्ते अद्धे 

सस्थषययासि अथानन्तरमेवात्मा यक्ष्मस्य व्याधेः नश्यति 1 
कथमिव } पुरा जीवग्रुमो यथा । जीवन्नेव यो हिखाथं गृद्यते1 
पटु्राऽन्यो का  मनुष्यादिः स जीवयष् तस्य जीवगूभः} श्रये 
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वथाद् तिधिषादान्मतो$हमिति मन्यमानस्य मुभ्यस्य यथात्मा 
नदयेदेवं उयाघेरात्मा नद्वति । यद्ाहमाषधघीदैस्त आदधे इति 
सम्बन्धः ॥ <५ ॥ 

यस्यौषधीः । यस्य रोगिणः ! हे ओषधयः प्रसपथाङ्गयङ्गं पर 
ष्परः । सवोण्यज्ञानि सचौणि च पवोणीत्युकतं मवति । परुःदाब्दः 
पववचनः | तस्य रोगिणः ततो यक्ष्म विबाधध्वे । ततस्तस्मादङ्कप- 
वैसमुदायात् व्याध्युपशामं कुरुष्व । कथपिव उग्रो मध्यमशीरिव 
उग्रः क्षन्नियः । दद्धगेधाङ्कलित्राणः स पव विशिष्यते मध्यमं म 
मेमागे श्ूणातीति मध्यमशीः। स यथा रञ्च स्वं बाधते एवं युय- 
मपि सेभिणो सगं विवाबध्वे दृव्युपमाथैः । यद्वा उग्रो र्दः ख 
पव तिदुरुमध्यमेन दणातीति मध्यमद्षीः ख थथा युगान्त सवे ज- 
गत् भस्मस्रात्कसोति एव यूयमपि स्षाधि कुरुध्वे ॥ <६े ॥ 

साकं यक्षम! साकं सहेत्यथेः। हे थभ्म खह् प्रपत नद्य । चा- 
षेण पक्षिणा किकिदीविना श्ब्दादुकरणमेतत् । कि्ि इत्येवं यों 
दीव्यति तेन सह प्रपत । ख हि तच खाथैः उचितः । साकषा वत- 
स्य॒ श्राञ्या गत्या प्रपत । खाक नद्य प्रपाहि । निहाकया नि- 

हन्ति कायभमिति निद्ाका निदैयसतिः छच्छ्रापच्तिः सया छच्छ्राप- 
त्या खह नदय हे यश्म। यद्वा श्वर्डान्ुकरणमेवत् । हाः कष्टं निह- 
तोऽह्ं कया ओषध्या पवंरूपया शब्दाचुकरणभक्त्या क्षह नद्य ह 
यक्ष्म । पुनरागमनाय ॥ <७ ॥ 

अन्या वः। है ओषधयः अन्या ओषधिः बः युष्मत्सम्बर्धि- 
जीमन्यामोषघीमवतु । पालतु । अन्या तु आओबधिः अन्यस्या यो 
षधेः प्रभावम् । उपाषतेति पुङषवचनव्यत्ययः । उपावतु उपगम्य 
पाठयतु ताः यूयमवं सवौ: संविदानाः संगच्छमानाः ददं मे मम 
प्राचत्त भरपारयत कचः बचनमाषेपर ॥ << ॥ 

याः फरिनीः । या ओषधयः एकत्यः वाश्चारूखाः फररदहिता 
अपुष्पाः पुष्परदहिताः याश्च पुष्पिणीः पुष्यवत्यः बृहद स्पतिश्रसूतःः 
बृहस्पतिना अचुक्षाताः ताः नः अस्मान्सुञ्खन्तु अहसः पापात् ॥८९॥ 

इत उत्तरमनारभ्य वादमन्ताः तेषां लिङ्तो विनियोगः । मुश्ख- 
न्तु मा । पृथक् कुर्वन्तु मां इष्यात् श्पथनिमिच्तात् किष्विषात् । 
अथो अपिच वरूण्यात् वरूणनिबन्धनात् . पाशाप्त् मुञ्चन्तु | उत 
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अथो अपि च. अमस्य खम्बान्धनः पड्वीशात् । पडवीशशाष्दोः. 
वन्धनवचनः । संदानमञ्चैन्वपडीशमिति ददयते.। किञ्च सवेस्मा- 
श्च देवनिमित्तात् किल्विषाव् भुखन्तु । यक्िञ्खिद्धि नास्ति पाष 
कन्तुः सम्बन्धि तत्किदिवषभुखयते ब्रह्महत्यादि ॥-९०॥ . 

अवपतन्तीः अवाचीनं पतन्त्यः अवदन् उक्तवन्त्यः दिवस्परि 
दिवो दयुरोकात् ओषधयः किमचदक्निति । अत आह् । य जीवम 
युत्करान्वपाणम् । अश्नवामहे व्यप्नुमः। न स रिष्याति न विन- 
दयति पुरुषः । छान्दसं दीधेत्वम् ॥ ९९ ॥ 

या ओषधीः | याः ओषधयः सोमराज्गीः सोमो राजा यासा- 
मिति सोमराक्ञीः बह्वचः अनन्ताः केतविचश्चणाः बहुवीयाः । वहवो 
वा स्तोतारो विचक्षणाः आसामिति बहुविचक्षणाः तासामोषधी- 
नां मध्ये स्वं मवस्युत्तमा यतः अतः अरे कामाय भव शं च सुखं 

हृदे हृदयाय भव ॥ ९२॥ 

या ओषधीः । या यूयमोषधयः सोमराङ्गीः सोमर आसां राजेति 
विष्ठिताः विविधं स्थिताः पृथिवीमनु ताः उहस्पतिप्रख्धुता अनु 
ज्ञाताः अस्थे ओषभ्यै संदत्तवीयं येनेयं बहुवीयो मवतीत्यभिप्रा- 
य दति ॥ ९३ ॥ 

याश्च । ओषधयः. इदं वचनदुपद्यष्वन्ति । समीपावस्थिताः 
 याश्चातिदुरं परागताः दृर्देशब्यवदहिताः ताः क्षंनिधानीकृत्वाहं ज- 
घीमि सवौः संगत्य संभूय हे वीरुधो बिसेहणा अस्ये संदत्त वीय 
प्राप् 8 ९४ ॥ 

मावो रिषत् । मा नश्यतु. । बः युष्माक खनिता । यस्मेचवु 
रूषायाहं खनामि वः युष्मान् सोऽपि मा विनश्यतु । किञ्च द्विपात् 
खीषुंसं चतुष्पात् गवादि । संस्याुपूवैस्येत्ि पाद्शछन्दान्त्यरोपः। 
अस्माकं सर्वसस्त्वनातुरम् अनाकु युष्मलखाद्!हदिति शेषः ॥ ९ 

ओषधयः सम् । ओषधयः समवदन्त संवाद् कृतवत्यः सोमे. 
न सह राक्षा सोमो हि आषधीनां रजा । किं समवदन्त. यस्म 

` पुरुषाय यस्य पुरषादेः भेषज्यं कृणोति करोति ब्राह्मणस्तभातुरं 
हे सोम राजन् पारयामसि पास्याम्न उत्तार्यामः. व्याधेः सोमेन 
खाषः खवादो व्याध्यपगमरहदीकस्णाथः ॥ ९६ ॥ 
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 नाशसित्री । विनासे । वछमस्यति क्चिपतीति वासः क्ष- 
थः अदसः शूख्याधेः उपचिताम्ति उपचितां शरीरे ये उपची- 
यन्ते इदयथुगड्दखीपदप्रशतयः तेषां च त्वं नाक्यिञ्ी असि 
भवसि अथो हतस्य यक्ष्माणाम् । अपि च क्हूनां व्याधीनां ना 
छयि्ी त्वमसि । पाकारोः ! अरुः श्चतमुच्यते मुखपाकूश्चतादेनौ- 
दानी त्वपि । यद्वा सच् दीक्ष । अन्नपाकस्य अरूः अदी्तिः मन्दा 
धित्वं वस्य च त्वमास्ति नाक्षनी ॥ २७ ॥ 

यतश्च त्वपित्थस्भूता्लि अतः स्वां गन्धकी अललनन् । अभि- 
रषिनकापप्राप्त्यथेम् अखनन् । इन्दुः त्वां त्वां च इहस्पतिः त्व 
च हे ओषध्रे सोमो राजा विद्धान् उपयोगं छृत्वा यक््मात् महा- 
व्याः । अश्ुख्यत स्ुक्तः ॥ ९८ ॥ 

सहस्व मे । अभिलाषितकामग्राप््यथे यतस्त्वमित्थम्भूता अ- 
तोऽदहं याचे खहस्वाध्मिसव । षह मषेण इत्यस्मात् ! मे मम अरातीः 
अद्ानसीखाः शच्रुसेनाः सहस्व चसिभव च पृतनायतः पृतना सं- 
ग्रामः संभ्रामकामान् शचन्सहस्व सवे पाप्मानं स्वैमद्युमम् । 
कस्मास्वसभिमवकस्मणि अस्माभिन्नियुल्यस्र दति चेत् यतः 
खहमानासि । अभिमवनश्षीखासि त्वं हे ओषधे ॥ ९९ ॥ 

दी घौयुस्ते । पुनरपि त्वां प्रा्थयामः दौघ्युस्तव हे ओषधे खः 
निता अहु भूयासं यस्मे च आतुरायत्वांखनाफि खच दीधौयु- 
भूयात् 4 अथो अपिच त्वं दौघोयुभूत्वा अनवखण्डितायुभेत्वा 
शतवल्शा वस्शराब्दो$्कुःरवचनः । बहृङ्करा विशोदतात् । विरोह 
तुश्योस्तातङ्डगशिषीत्यादिना तातडगदेशः । अनवखण्डितसुख। 
त्वमनेकैर ङरेसुत्तिष्ठस्वेत्याकीः ॥ ९०० ॥ 

त्वमुत्तमा । हे ओषधे उत्तमाश्चेष्ठा त्वमसि भवसि तव घुः 
श्वाः शखतयाखष्द्यः उपक्ासय आंषधानां तिष्ठन्तीदयुपस्तयः ४ 
तत्र हि ताः प्रसपैन्ति । नच इृश्चाणां सोग्या भवन्ति । यथैते इचा 
उपस्तयः एवं व्थलसादादुपस्विस्स्तु सः पुरवोऽस्याकं यश्चास्मान् 
भिदास्ति । दस्ु उप्र्चये । अभिहन्ति ॥ १८१ ॥ 

चतस्रो छोकेष्टकाः चतसरमिक्ोग्भदपद्धाति । मामा । करायी 
जिष्ट्प् । मा मां हिसीत् 1 पवः प्रतिष्रेधार्थीयः उत्तरः अस्मदारेकः 
भ्रा हिसीद् मां जनिय यः पृथिव्याः । जनिता मन्त्र इति णिचो खोपः 



१८५० शुद्धयद्चवंदयिमाध्यष्देनखंहितामाष्ये 

अनिता यः पृथिव्याः प्रजाप्तिःयो वा दिवं सत्यधम्मौ व्यानट् | 
चाशाब्दः समुखयार्थीयः व्यानडिति व्याप्तिकम्मौ । श्रुत्या तु खज- 
तैसं उयाख्यातः । यश्च दिवं सत्यधम्मो सत्यछारणः व्यानट् अस्- 
जत् वश्चपश्चन्द्धः प्रथमो जजान मनुष्या कवा आपशन्द्रा इति श्रु- 
तिः | मनुष्या एव हि यज्चनाप्ुबन्ति चन्द्धलोकं पितृमागानुसारि- 
णः । यद्धा यश्चापः चपनीयाः प्रथसः शरीरी जनितवान् अपां चा- 
पनीयानां कारणयूतानां जननेन यो मनुष्यान् जनितवानिति का- 
रणे कार्योपचारः । कस्मै य इत्थम्भूतः कः प्रजापतिः तस्मे कस्मै- 
काय इति प्राति स्मे अवेशद्छान्दखः। सवेनास्नः स्मै दति हि पाणि- 
निः नचैतस्लवैनाम देवतास्वाद् । प्रजापतये देवाय हविषा हवि. 
रिति विभक्तिव्यत्ययः । विदधातिदवौनकम्मौ । कस्मै देवाय 
दविदेद्च एति सम्बन्धः ॥ १०२ ॥ 

` दद्चिणत उपदधाति ! अभ्यावतस्व । पाथिवी आध्चेयी वा परः 
उष्णिक् । अभ्यावरैस्व अभिमुखीमच अश्रत्याशुस्याणेवं हे पृथिति 
यज्ञेन यक्षा घनभूतेन . इविभूतेन पयसा च खह । कस्मात्कारणा- 
दित्यत आह दपां वे । वपां पृष्ठेते तव अभिः इषितः प्रजापतितरे- 
षितः असहत् आरूढवान् ॥ १०३ ॥ 

पश्चाद् पदध्ाति । अश्न यत्ते | आध्चेयी भायन्नी । हे अचे यत्ते तवं 
द्युतौ सार श्ुङ्कं वा यश्चन्दरमाहादनीयम् । चदि आह्ादने | यञ्च पू- 
तं पतिं यश्च यज्ञिय यज्ञा तदेवेभ्योऽथीय देवेभ्यो वा सकाशात् 
भरमि सम्मरामः ॥ १०४६ ॥ 

उत्तरत उपदधाति इषमूल्लम् । ष्टुप् । आशीःप्रायो मन्ञः 
आस्मिन्मन्बे वियेषरणविरेष्यभावात् यत्तद्भ्यां वाक्यपारेपून्तिः करि - 
यते । यथ। यत् इषभन्नं यश्च ऊज्ञे तदुपसेचनं दधिपयोघतादिक- 
म् 1 अष्टम् । इतः उदीच्या दिशः आदम् । आददे गृदीतवानु यच्च 
च्तस्य सस्यस्व योनि स्थानं तिस्रो किया अदमाददे । यच्च म 
हिषस्य महतः इच्छावतः स्थावरस्याश्चैधासम् । आङ्ुतिपहमाददे 
उदीच्या दिशः । एवत्सवेम्। आ मा गोषु विकद्ाल्वा तृषु । आविश 
ठुमांगोषु चतुषु च पुत्रपौत्रादेकासु । सिकताः पमार । प्रध्वं- 
सयति अहाभि पारत्यजापि । उदीच्यां दिशि स्थापयामि सेदिम्। 
अवसाद्म् अनिरमनन्लप् । अर्वां व्याधिम् ॥ १०५॥ 



द्वादशोऽध्यायः । १२। १८१ 

अपने तव । आश्चेयेन षङ्कऋचेन सिकता निवपति 1 अघने तव । प्रः 
थमा विष्टारपाङ्कः । चतस्रः सतोचृहुत्यः । षष्ठी उपरिष्टाद् ज्योतिः । 
हे अघने तव सम्बन्धी धूमः । श्रवो वयः । अमुभ्मिन् कोके श्रावयती- 
ति श्चवः। बयोऽन्नं तस्याह्ुतिपरिणामद्वारेण निमित्तमूतन्वाद् धूमो 
चय इत्युच्यते । धूमो बा अस्य श्रवो वयः ख दयनममुष्मिन् रोके 
श्रावयतीति श्रुतिः । एवम्पमावस्तव धूमः । अथ महि महत् भ्राज- 
न्ते अच्चयोऽरश्वीषि इति लिङ्गव्यत्ययः । हे विभावसो विभूतथन 
किञ्च चरहद्मानो महादीपे शवसा बलेन सहितं वाजमन्लम् । 
उक्थ्यम् । उक््थाहं यज्ञा दधासि ददासि दृ्युषे दवीषि द्सवते 
यजमानाय कवे क्रान्तदृश्ैन ॥ १०६ ॥ 

पावकवश्चौः | हे अभे यस्त्वं पावकवष्टौः पावकडाक्तिः शङ्कव 
श्च शुक्रशक्तिश्च अनृनवश्चोश्चापरिदहीनदरक्तिः सन्नन्युनराक्तिवो । उ- 
दियषिं उद् गच्छसि भानुना दप्त्या । यश्च स्व पुत्र इव मातरा मा. 
तापितरौ उत्तमे वयि विचरन्युपचरन्युपावाक्ते उपसङ्गम्य पा- 
ख्यसि सदेवमनुष्यं जगत्। यश्च स्वे पएृणश्चि पृर्यसति रोदसी चयावापु- 
थिष्यौ । उभे अपि द्मे वे द्यावापृथिवी ` रोदसी ते एष उभे पृणक्ति 
धूमेनामूं बुष्टयेमा पिति श्चुतिः । तं त्वां स्तुम इति वाक्यशेषः ॥१०५७॥ 
ऊ नपात् । ऊजशब्देनाप उच्यन्ते । नपाच्छष्देन पोः । अ- 

दूभ्यः ओषधिवनस्पतयो जायन्ते आषयिवनस्पतिभ्योऽथिल्ी यते 
पवमपां नपादश्चिज्ोतवेदः जातप्रश्चानः सुश्वस्तिभिः साधुखंस्ततैः 
स्तुत इति शेषः । मन्दस्व दीप्यस्व धीतिभिः कस्मभिः निभिचभु- 
तेः हितो निहितः स्थापितः । कस्माच्वां वयमेवं श्रम दत्यपेश्चाया- 
माह स्वे इषः सन्द धुभुषिवय्यसः । त्वे त्वयि इषः अन्नानि सन्दधुः 

` धारयामासुः । भूरिव्पैसः वपं हति रूपनाम । बहुरूपा यजमानाः 
सकामत्वेनोपगताः । स्विकोकथः चखायनीयानि अवनानि त- 
यणानि येषां ते चि्रोतयः वामजाताः । वनमीयजन्मानः विशि- 
छटदेशजातिष्रोत्पश्नाः अतस्त्वं मुह्द स्वेति सम्बन्धः ॥ १०८ ॥ 

इरज्यन् । उपरितनोऽङ्यः प्रथमं व्याख्यायते । स इत्यस्य पद्- 
स्य स्थने यदो चुत्तिः । सवेनःमसामान्याद् वाक्यवश्षाश्च विभक्ति- 
उषत्ययो ऽज कतैवयः । स दृशंतस्य बयुषो विसजति । यस्त्वं दद्यैनी- 
येन वयुषा दरीरेम ज्वाङछक्षणेन विराजसि देदीप्यसे । पृणक्षि 



१८२ छयद्धुवदीयम्यध्यन्दिनसेहितासाष्ये । 

घूरयस्ि च सानसि चिरन्तनं क्रतुं सङ्कल्प तं स्वां घर्वामि दरज्यन् 
द्द्ीप्यमाय परथयस्व पु स्वाथ णिच् । अन्तुभिम्बदष्यैः अ- 
ध्यथुध्रश्ाताभ्ः द्ःप्थमान द्वत दषः । अस्म अस्माद च सयाच: 

नानि धास्यन् स्थापयन् प्रथयस्वेव्यज्ुषल्यते । अमस्ये हे अमर- 
णधस्मेद् ।॥ १५९ ॥ 

दष्क्तीरम् । निख उपसभेस्याद्िलेपः । निश्चयेन कन्तारम- 
ध्वरस्य यक्षस्य प्रचेतसं परहषएटपक्षानं क्षयन्तम् । दि निवासगत्योः । 
क्षयन्तं निवसन्वं राधसो महः । राध इति धननाम । सकप्तम्यय 
खष्ठी । यधि यहवितं त्वां स्तुमः खच्छं शति दामे दधासि क- 
स्य संबन्धिनीं वायस्य वननीयस्य दातुः संबर्थिनीम् । क्थभूतं 
खमा मगदाब्दो धनवचनः । सोसनधनम् । किञ्च मदहीभिषं महतीं 
च इषं छुष्ठिम् । अन्न वा दधासि घानस्लि पुराणं च रचिं घनमस्म- 
यम्णविषयं निधानरश्चषणं दधासि ॥ ११० ॥ 

ऋताघानम् । यं त्वाम् । ऋतावानं सत्यवन्तं महिषं महान्तम् । 
विद्वदशंत स्वस्य द शोनीययष्िम् । अन्यदेदवतानि वत्य्थोऽन्चि- 
शब्दः सुभ्नाय यज्ञाय दधिरे स्थापितवन्तः पुसोऽभरे आहवनीयः 
त्मना जनाः यज्ञमानाः । तं स्वा श्ुत्कणे क्ुणोत्याह्वानं श्रुत्वा चाचु- 
तिष्ठति यः स स्नुत्कणैः सप्रथस्तमम् । सर्वतः पृथुतमं तिय्ूष्वेम- 
धोऽनवच्छिकल्लगतिविह्लानं भिया बाच स्तुत्या । दैव्यं देष स्वायं य- 
त्मत्ययः । माञ्युषा मनुष्याः . युषा युगङ्ाब्दः कारु्वचनः । काठेनि- 
भित्तभूतैः वौणैयास्यमावास्यादिस्थिसह्सस्ति ॥ ९१९१1 

सिकता अभिष्च्ति । आघ्याथस्व । तिद्चः सस्या गायन्नी- 
च्िष्टुल्ुष्णहः दाभ्या विनियोगः आप्यायस्व आत्मानद्रमिवद्धय | 
कथं कृत्वा समेतु ते । समागच्छतु वव विद्रवतः वेतः हे सोमच्- 
ष्ण्यं सवेभूतवीजं ततस्त्वं सवमूतोत्पन्तिना वृष्ण्येन भवं उाञस्या- 
च्रस्य संयथे संगमने अद्नस्ाचमर् । अ्डुहि अन्नं वाप्युहि अयु 
भाव उखा ॥११२॥ 

खन्ते पयांसि । संयन्तु ते ठक पयांसि स्साः सार्भूवाः संयन्तु 
च बाजाः अन्नानि संयन्तु पयश्च । संयन्तु ते तव परयांसि रसाः 
प्ारभूताः यन्तु च वाजाः अन्नानि संदन्तु इष्ण्यानि रेतांसि 
अभिमातिष्पहः पाप्मनोऽभिभवितुः. सोमस्य ततस्तु तैः प्रयोऽत्न- 



दादुद ऽध्यायः -। १२ १८२ 

बरष्येराप्याययानौ अश्रताय भव ऽजात्यै अमर्णधिसिण्ये भव भर 
जात्या तदद्धुतं दधाति तस्मात्जातिरम्केति श्रुत्तिः । हे सोय ततो 
दिवि ्ुरोके धवांसि इन्दुरूपाणि उतमन्याहतिपरिणामजनिका- 
नि धिष्व धारयस्व ॥ ११३ 

आप्यायस्व | हे शो स्वमात्मानमाप्यायस्व मदिन्तम मदयि- 
तृतम । यद्वा मदोऽस्यास्तीति मदी अतिद्येन मदी मदिन्तमः! 
नाद् घस्येति बुम् ¦ चिश्वभिः सर्यैस्श्युधिः ततः समथः सन् भव 
नः अस्माक ख भ्रथस्तय्ः सखा सवेतः प्रथयिवृतमः सखा धे व- 
दनाय ॥ १९४ ॥ 

दो्रम् । आ ते वत्सः आश्चेययस्तिख्ो गायञ्यः । हे अदे आय- 
अत् निशृहीतवान् ते तच वत्छः पयोजीवनन्तामान्यात् यजमाने 
वत्स उक्तः । ख हि पयोवतो भवति । सनः अन्तःकरणं परमास्छध- 
स्थात् । चिच्छव्द् अप्यथेः । परमादपि सदहस्थानादाहत्येति शेषः । 
सहस्थाने देवैः समानं स्थान धयरकोऽधिः केन वत्छो मन आ- 
यमक इत्यत आह त्वां कामया त्वां स्तोतुं कामयसानया गिर 
घाद्ा॥ ११५॥ 

वभ्यं ताः । तुभ्यं हवींषि दत्वा यज्मनिः ततोऽनन्तरन्ताः स्तु- 
तयः है अङ्धिरस्वम अन्नं गिर्तीत्याङ्खलः अत्तिश्शयेनान्नं गिरत्याङ्क- 
रसतमः तस्य संबोधनमङ्धिरस्तम हे अघने विद्धाः. सवी; छक्षितयः 
प्रोभननिवसनाः. स्थानकरणादुप्रदानवत्यो देवता साथात्स्यस्ततानः 
चिन्तनगमौः पृथन्चानाभुताः हे थश्च कामाय कामपरिपूरण।धं त्व 
य्येव व्वद्यकस्मैणि येमिरे 1 लिटि-कमेणि ङकारः । नियम्यन्ते 
स्तुतयः ॥ १९६ ॥ 

अश्रिः प्रियेषु । योऽ्िः प्रियेषु अभिरचितेषु धामसु स्थने- 
व्यवस्थितानां कासः. कामपरिप्रूरकः स भूतस्योत्पन्नस्य प्राणिजात- 
स्य अव्यस्य च भावभ्यतः सस्रादुश्छगतराजमांवः सर् पक पला. 

सषहायः दिराजति । इष्टे अधिपतिः विदिधं दीप्यते वा ॥ ११७। 

४१ 

इति श्रीमदुव्वरश्ृतौ मन्तरमाष्ये द्वादशोऽध्यायः ॥ १२.॥ 
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अथ. ्रयोदश्षोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 

"~ नन ~+ 

श्रीः । प्रायि शृह्ञामीति यजमानो जपति । आभ्चेयी कङ्कपए् । मधि 
सात्मनि गृह्णामि अग्रे प्रथममधिद्शरीनेन ततोऽथि चिनोमीति े- 
षः । किमथ सयस्पोषाय धनपोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीयीय वीरय 
शक्तिः । किश्च मामु देवताः सचन्तां मामेव देवताः सचन्तां सच 
स्ताम् । अश्चिभिव॥ १॥ 

पुष्करपणमुपद धाति । अपाँ पृष्ठमिति व्याख्यातम् ॥ २॥ 
सक्मसुपदधाति । जह्य जज्ञानम् । जिष्टुप् । आदित्यो देवता 

ब्रह्मटश्चषणया आदित्यो जज्ञानं जायमानं भरथमं पुरस्तास्प्राच्यां दि 
श्चि जायते ततोऽनन्तरं विं सीमतः सुर्यो वेनं आवः । व्यावः 
व्याच्णोत् विद्रृतानकयेत् स्वप्रकाशेन सीमन्तः मध्यतः मयौदातः 
ए्टुरुचः खुरोचनानिमांहोकम्विनः कान्तो मेधावी वा आदित्यः क्ष 
षव बुधन्याः बुघ्ठमन्तरिेश्च. तत्र मवा दिशः बुध्न्याः उपमाः उप- 
प्रीयन्ते आदु स्थितानि भूतानीस्युपमाः दिशः । अस्य विष्ठाः अस्य 
जगतो चिचिधं स्थानमिति विष्ठाः दिश्चः सतश्च योनि विद्यानस्य 
च मत्तस्य योनि स्थानम् । असतश्च वाय्वदिरमूत्तस्य योनिं परभ- 
चः । विवः विडणोति आदित्यः एवं खोकान् दिश्चो भतानि.अभि- 
उयनक्ति मान्य इति स्तूयते । स्वकीयेन कम्मंणा ॥ ३॥ 

पुरुषमुपद घाति । द्वाभ्यां त्रिष्टुवुभ्याम् । ख प्रजापतिः सोऽच्चिः 
अधिवह्घं स यजमानः । हिरण्यगभः । यो हिरण्यगसमास्यः पुरुषः 
समवक्तेताप्रे समभवद्न्र प्रथमं शदीरी यश्च भूतस्योत्पन्नस्य भा- 
णिजातस्य जातः जातमात्रः पतिः ईश्वरः एक आसीदद्धितीय प- 
वाखीदभूत् । स दाधार । तदः स्थाने यद् वर्तिः अथेसंभवात् | 
यश्च दधार धारयति पृथिवीम॑न्तरिक्चषलोकं परथिवीशब्देनान्तरि 
श्षमप्युच्यते । परथिषी भूः स्वयम्भूरित्यादेः अन्तरिक्षनामस पठितः 
त्वात् । याँ बुखोकं च उत अपि इमां पृथिवीं कस्म कराय हति पधा- 

ने स्मै-आदेष्ाः छान्दसः। प्रजापतये देवा हविषा विधेम इविदैश् 
इति विसक्तिव्यत्ययः ॥ ४॥ 

दरप्सश्चस्कन्द् । अस्याश्च्यादित्यो देवता यथा सवं विभां 
६४ 
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दारदति च तथोच्यते । य आहुतिपरिणामरसनिधानभूतो द्रप्स 
आदित्यश्चस्कम्द पृथिवीम् । उदकसरूपेण पृथिवीं स्कन्दति मनुष्या 
दिधार्णाय । यथ्च द्युखोकमनुस्कन्दति आड्तिपरिणाममूतेन रसेन 
देवादिधार्णाय । इमं च योनिमनु यञ्च पर्वः । इमं च रोकं स्कः 
न्दति आहुतिध्रहणाय यश्च अनुस्कन्दति पूर्दयोनिम् अगरुं खोक खु 
कृतिनां तपरेणाय तमेवं समानं योनिस्थानमयुक्चंचरन्तं दम्लमादि- 
त्य॒जु्टोभि स्थापयामि । अनुतर होत्राः सप्तस्वपि हि दिक्षु आदिः 
त्यो द्रप्लो दिशः सक्त होत्राः असुं तदादित्यं दिष्चु प्रतिष्ठापयन्ती- 
ति श्रुतिः । तिद्ध चतच्े दिशः अघ एका उदर्येका मध्ये एका 
पताः सप्र दिशः॥५॥ 

सर्पनामभिसरुप्रतिष्ठते । नमोऽस्तु । तिस्मोऽनुष्टुयः सपदेवत्याः। 
खोक वा सर्पाः । नमस्कायोऽस्तु सपैभ्यः । ये केच पुष्थवीमनु 

व्यवस्थिताः ये चान्तरिक्चिये च दिवि व्यवस्थिताः तेभ्यः खरप 
भ्यो नमः नमस्काराऽस्तु॥ ६॥ . 

या इषवः! यानि काण्डानि यातुधानानाम् | याघं यातनां दुःखं ये 
दधति ते यातुधानाः रश्चःप्रश्तयः।ये च वनस्पतीनतुव्यत्रस्थिताः 
ये बावरषु विषेषु शस्ते आस्ते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ ७ ॥ 

येकवा।येच वामी प्रत्यक्षाः । अदृरस्तों निर्दिशति सपान् रो- 
चने दिव॑ः सेचनी ह नासमेष लोकतो यञ्चैष एतत् तपतीति श्रुतिः 
येच सूर्थस्य रष्देभमषु स्थिताः यषां चाप्छु स्स्छृतम् } उदके स्थानं 
तं तेभ्यः स्प्यो नमः ॥ <॥ 

जुहोति । कृणुष्व पाज्ञः । पश्च त्रिष्टुभः आभेथ्यः रश्चोहन्यः } है 
अघने कृणुष्व पाजः । पाज इति दखनामस्ु पठितम् । कुरुष्व बलं ग्रास 
तिन पृथ्वीम् । प्रसितिः प्रसयनात् तन्तुवी जारं वा । नक्रार उपः 

मार्थीयः । उपेरिष्ठादुपचारः । अथ काऽथः। धरङ्ुरुष्व बरं वायुस. 

पिव परथ्ेम् । यद्वा जारमिव पृथु । ततो याहि राजे अमवानामा- 

त्यवान् भूत्वा अभ्यमननवान्वा भूत्वा अभ्यमननं खबूर्गां मयात् 
अप्रतिपश्चकरणं गृहवान् वा भूत्वा । अमादाब्दो यृदचचनः । शन् 
स्प्रति याशि इभेन इमभवेन वसेन । यद्धा इमेन हस्तिना गत्वाच 
तृष्वीमनु प्रसिति द्वणानः\ वृष्ठ्या प्र्तित्येति वन्क्तव्वत्ययः | दू 

णान इति हिलाकस्मो । यतश्च स्वं वृष्ठ्या ्िप्रया प्रास्त्या तन्नः 

म 
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जारेन वा दणानो हिखन् अस्तासि क्षिप्ठासि विकटः श्चा अखि | 
अतो व्रवीमि विध्य मारय हिन्धि रक्षसस्तपिष्ठेस्तक्षतमैः प्रहारे; । 
यद्धा तीव्रतघ्ततमैः अतिङ्धेशकरेः ॥ ९ ॥ | 

तव भ्रमासः। हे अभ्चेये पते तव भरमासः भरमणाः बातेद्धताः 
ज्वारखसम्रूहाः आद्युयाः आशवः । जसः स्थने याः । पतन्ति इतश्चे- 
तश्च गच्छन्ति तेः अवुस्पृह्ा अभिस्नृद् धृषता धृष्टेन ञ्वाखासमुहन 
शोश्चचानो दीप्यमानः । कान्यनुर्पृहत्यत आह तपूषि तापयिकृणि 
रक्षांसि जहा ख्चा हयमान इति शेषः । पतङ्घाम् पतनगसनानि. | 
रक्लासि । किञ्च असन्दितः। दो अवखण्डने अनवखणप्डितः खन् वि. 
खज विक्षिप । विष्वक् विष्वकश्ब्दो नानावचनः। अश्खति्भत्यथेः | 
नानायमनाः विवपुध्वमधश्चेत्यथंः । उदकाः रस्षोभिघाताय ॥ १० ॥ 

प्रति स्पशः! अन्न तृतीयः पादः प्रथमो व्याख्येयो यच्छब्दयोगा- 
त्। योनो दूरे अधघरसः। योऽस्माक दुरे वसति अधक्चंसलः पापस्वो- 
त्कोतेको दुज्ञनः । योऽन्तिके । यञ्च अन्तिके एवं वसति अधरंखः 
तं प्राते स्पा: विखज् । स्वश बन्धने । स्पश्ययन्तीति स्पशः पणि 
धीन् बन्धनान् विख्ज प्रेषय तूर्णितमः अतिक्टयेन त्वरन् । किञ्च 
भवा पायुः पर्येता विदाः जनपदजातः अस्या मदीयाया अद्ढघुः 
चुपादेस्यः एवं च तवास्मद्युग्रहश्बत्तस्य सतः । हे अभ्नेमाफिः 
मा कथ्ित्ते तच व्यथिः व्यथिता श्ञ्ुः आद्धर्षौत् प्रत्यनी 
कोऽभूत् ॥ ११॥ 

उद्ग्न तिष्ठ । उत्तिष्ठ हे अग्ने किञ्च प्रत्यातनरुष्व पत्यातयुहि वि- 
स्तारय ज्वाराध्रागभारान् उ्काखारभुहान् किञशान्बमित्रान् ओषा 
त न्योषतात् निदेहामित्रान् हे तिग्महेते । हेतिरायुधं तिग्मं तेज. 
तेस्त्खाहकम्मणः उत्साहवत् आयुधं यस्य स तथोक्तः ¦ किञ्च य- 
श्र नः अस्म्राकम् । अरातिमदानं चक्रे न इदात्यश्चद्धाट्युः । हे समि- 
धान समिध्यमान । नीचा नीचैः इत्वा तं धक्चि । दृह भस्मीकरणे । 
इत्यस्मात् । अतसश्च । अतसो इक्षः नकार उपमार्थी यः बृष्ामि् 
शुष्कम् ॥ १२॥ | 

ऊध्वो भव । ऊष्वंस्ति्ठ स्थित्वा च प्रातिधिध्य परातिताडय । अध्य 
स्मत् अस्मदुपरि व्यवस्थितात् । किञ्च आविष्छणुष्व प्रकाशीक्ु 
स. दैव्यानि कस्म्राणे है अग्ने । कञ्चि अव स्थिरा तनुहि ! अवतनु 
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हि अवतारस्य स्थिंसाणे धनुषे यातुजूनां यातुधानानां जवनेभ्र- 
धानानाम् । किञ्च य्कस्य जामिमजामिम् | जामिरशच्दः पुनरुक्तव- 
चनः । अजामिश्ब्दः अपुनरक्तवचनः । पुनरुक्तमवुनरुक्त कत्वा भ- 
श्रणीहि । परश्ुणातिमारणाथेः प्रमारय शच्रून् । प्रथमां स्तु चसुघदधा. 
ति । आग्नेयेन यञ्चुषा कचा वा । अग्नेर । अग्नेः सम्बन्धिना वे- 
जसा त्वां सादयामिहे क्क् ॥ १२३॥ 

अग्निमद्धौ व्याख्यातम् । दितीयमुपद्धाति । देन्द्धेण यजुषा 
आग्नेय्या च श्रिष्टडुमा ऋचा । इन्द्रस्य त्वा आजसा बरन साद्- 
यामि॥ १४॥ 

युवो यक्षस्य । चतुथः पादः प्रथमं व्याख्यायते अ्थंसस्बन्धात् 
तद् जिहां ज्वाराख्ष्चणां हे अग्ने चक्रिषे करोषि हव्यवाहं हविषां 
क, क सोदीम् । अथानन्तरमेव मुवः भकसि । यक्षस्य ठंव्यहे वतात्यागात्म- 
नो नेता देवयानपितृयानमागायुखारिणः । रजसश्योदकस्य च य- 
क्षपरिणामरक्षणस्य नेता भवसि जगदुत्पत्यथेम्। ज नेता सब- 
सीत्यत आह .यत्र यस्मिश््थाने नियुद्धिः नियुद्शुणविशिष्टाभिरदवा- 
भिः शिवाभिः सहितं वायुं सचसे सेवसे । नियुतो बायोरित्यादि 
षोपयोजनाःनि इति नियुद्धिः बायुरेशष्यते वायुनान्तरिक्चं यत्न च दिवि 
दखोके मृद्धानमादित्यं दधिषे धारयसि । स्वर्षाम् । स्वः दछुखोकं स- 
नोतीति स्वषोस्तां स्वषौ तजन भवसि यज्ञस्य रजसश्च नेतेति यस्यं 
तवैतत्कम्भैत त्वां साद्याम इति शेषः ॥ १५॥ 

स्वयमातृण्णां यृथिकीसंशुतापिष्टकासुपद् धाति ् चवासीति । ति- 
खभिक्ग्मिः ऊर्व बहस्पत्ययुष्टुपूष्रस्तारपङ्कभिः । विदवस्मै प्रा 
णायेत्यादिना यजुषा च श्वास स्थिरासि स्वत एव धरुणा अन्ये- 
षां च घारयिन्नी आस्तृता विद्वकम्मेणा । उपदहितासि विद्वकम्मे- 
णा प्रजापतिना सर्वस्य क्च एवं चदतो व्रवीमि मा त्वां सपुद्र उ- 
द्वधीत् रुक्मो वे समुद्रः पुरूषः सुपण इति श्वुतिः। त्वं चाञ्यथमानां 
अचछन्ती प्रथिवी द्द उदीक्कर । आत्मखात्छुर्वित्यभिप्रायः ॥ १६॥ 

परजापतिष्रा । प्रजापतिस्त्वं सादयतु । स हि त्वामासाद्यितुं 
समथः मपां पृष्ठे अपामुपरि समुद्रस्योदकसंघातस्य पएमन् एमनि । 
इणः मनिन् । सत्तम्येकवचचनम् । अवसाने कथम्भूतामासादयतं व्य- 
चस्वतीं व्यंञ्चनंवर्ती प्रथस्वतीं पृथुत्वयुकां त्वाम् । स्वं च आसा- 
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तिवघ्रुपदध्राति । प्रजापतिस्त्वं सादयतु । पृष्ठे परथिवयाः उरप्ररि 

पृथिःयाः ज्योतिष्मता ज्योष्तेषा सयुक्तां विहवस्मे सवेस्म प्राणा 
य अपानाय व्यानाय । किञ्च विश्वं ञ्योतियच्छ गृह्णीष्व आग्नि 
श्च ववाधिप्तिः सादयति तथा देवदयाङ्धिरस्यद् छ्वासीद् ॥ २८ ॥ 

ऋतव्ये उपदधाति । मधुश्च माधवश्च वाखन्तिकाचुतू । वसन्त 
ऋतुखुच्यते । यस्त्वं सधु माघव्थ्च चेत्य वेदाखःश्च चखन्त 
ऋतुः । स्वाथ तद्धितः । ऋतू दति देववनमेकवचनस्य स्थानेऽथस- 
स्चन्धात् । यश्च त्वमम्नेः संबन्छराख्य्रस्य अन्तः दङेषोऽलि अन्त 
मेध्ये व्यवास्थतः दङेषकोऽसि तस्य तव कव्पेतां दयावापृथिष्यो 
ञ्येयाय ज्येष्ठभादायेव्ययुषङ्गः । कदपन्तां चाप ओषधयः ज्यैष्ठ्याय 
कल्पन्तां चाग्नयः पृथक् मन ज्यैष्ठ्याय । अग्नयो हैते ¶ृथग्यदेताः 
इष्टका इति श्रुतिः । मम । दवेति प्राचे ममेति व्यत्ययद्छान्दसः। 
अथ कोऽथः कस्यन्तामिष्टकाः खवयमातृण्णादयः नानामूतास्तव 
त्येष्छ्याय सवताः समानक्माणः समानं हि कमंषटकानामारिनचयनं 
नाम । किञ्च ये अरनवः अन्यैरपि चिताः समनसः. समाचमनस्का 
अन्तरा मध्ये चावादुध्थव्योरिमे व्तेन्ते तेऽपि बसन्तस्तुमभिकः- 
द्पमानाः । वासन्तिकावित्ति स्वार्थे तद्धितः । कत् इति द्विवच्नमेः 
कवचनस्यायं अभिकद्प्रमान्ाः आमेस्तंविन्नार्त्विति सस्बन्धः। कथः 
मिव इन्द्रमेव देवाः! यथा इन्द्र देवाना सजानं पररिचर्णायदे- 
कवा अश्षिसव्चन्ति प्वमिमं वलन्तसरतुमन्या इष्टकाः परिचरण" 
याभिसंचि्रान्तु । सयति वया देवत्रयु। । व्याख्यातम ॥ २५६४ 

अषाटामुपद् घाति. । अषादासि । सविता वा. अपश्यदेवा का अ 
पद्यत् । अनुष्टुप् । अषादास्ि नाम्ना) ते देवा एतामिष्टकामरपु- 
देयच्षादाभिमामेव ताप्ुपरधत ता्ुपधायासुरारखप्रल्ास् भ्राठृव्यान 
स्मात् सवैस्माद्खहन्त ॒यद्खहन्त॒वस्यादषहिव्येकच्छुत्यभिशा 
य॑ नासकथनम् | सहमाना च अभिभवनश्ीखाखि स्वभावतो यतेः 
ऽतस्त्वां जवीमि सहस्वायातीः अभिमयव अदानश्लीखान् । अभिभव 
च पृतनायतः । पृतनाः संद्ामच्छितः। किञ्च याच त्वं सहस्नवीयो- 
सि बहुर्बायांि सामा जिन्व जिन्वतिः भ्रीतिकस्मां पणी षि ॥२६ 

करूस्मे दधिमधूधतेरभ्यनक्ति मधुवाताः गायञ्यसूयुचो बैदवदेभ्यः 
 म्रघुमन्तो रस्चन्तो वालयः. वान्त्विति शेषः । कस्मै ऋतायते यन्ञमि- 
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च्छते मथु क्चरन्त्युदकं क्षरन्तु सिन्धवः स्यन्दमानाः नद्यः माध्वीनेः 
अस्माकं मधुमत्यः खन्तु भवन्तु । ओषधी सोषधयः ॥ २७ ॥ 

मधु नकम । यधुमत् नक्तं रात्रिरस्तु उत अपि ङषसः मुम 
त्यः खन्तु यधुमत् रसवत् पार्थिवं रञः पृथ्वीलोकः अस्तु मातृभु- 
तः । मधुमदित्ययं मतुप् सव॑ष फसुरब्दानामदुषज्ञो द्रष्टव्यः साका- 
कत्वात्! मधु द्यौरस्तु नः पिता मधुमती दयौःअस्माकं पिवृभूता ॥२<॥ 

मधुभान्नः मधुमान् रसवाक्ः अस्माकं वनस्पतिः यक्षस्य साघने- 
भृतोऽस्तु सोमो वा वनस्पतिः मधुमानस्तु दयां यक्साधनभूतः 
माध्वीः मधुमत्यो श्सवत्थो गावो यज्ञसाघनभूता रश्मयो वा भव 
स्तु नोऽस्माकम् । रसो चा मध्विति श्रुतिः । वातादीनि रसवन्त्य- 
स्माकं मोग्यानि सन्त्विति समस्वाथेः॥ २९. ॥ 

उपदधाति । अपां गम्भन् । तिखमिः पड्कितिष्टुबगायजीषिः। 
देः कूम्मदेवत्ये । क्ुस्म॑श्च प्रजापतिरादित्यो बा उत्तया द्यावापूथिक्षीयाः। 
अपां गभीरे प्रदेशे सीद्. उपविश । एतद्ाऽपां गम्मिष्ठं यत्रैष पतं 
तपतीति शरुतिः । तत्र चोपविष्टं सन्तं गभैमा त्वा सूयः अभिता- 
प्सीत् । अभितापयेत् । मा च ` त्वामगिनरवै्वानरः अभितापयेत् । 
त्वं च अच्छिन्नपत्राः प्रजा अनुवीक्षस्व । प्रजा इष्टका उच्यन्ते । 
अच््छिश्चपत्रा इति अथाख्यातं श्रुत्या आच्छन्ना अनात्तौ इति । अन 
वंखण्डितयागक्षेमा इकः दद्रीनेन. कुर्वित्यथेः। अचु त्वा दिव्या 
बृष्टिः सचताम् । अज्ुसेवतां त्वां दिवि भवा ब्ुष्टिरिति भियं दच्च 
न दिव्येनोदकेन सिस्यस्वेति ॥ ३० ॥ 

घजयति । जीन्समुद्धान् सम्पत् । यस्त्वे जीहोकान् बरीन्ससु- 
दरान् खमसपव् समप इति पुरुषव्यत्ययः संखकोऽसि स्वगीन् स्व- 
मैहेतृच् यश्च त्वमपां पतिः दुषभश्च ब्षिता अत्त इष्टकानां त त्वां 
व्रवीमि पुरीषं वसानः पद्ुनाच्छाद्यन् सुकृतस्य शोभनकतस्याग्नेः 
रोके स्थाने स्थित्वा तज. गच्छ यत्र पूवं .कूम्मोः अन्येष्वग्निषूपहि- 
ताः खन्तः परेताः परागताः ॥ ३१९ ॥ 

मदी द्यौः व्याद्यातेम् ॥ २३२ ॥ 
उद्खलमुसटे उपदधाति । विष्णोः कम्पीण्पीति व्याख्यातम् ३३४ 
उपामुषदधात्ति दाभ्या चिष्टुबदङ्दह्तीम्यामर् । श्चवासि स्थिरा 

॥ ४ 

चि धरणा धारणीया चं ददानीमगन्यपत्यद्धारेण चोषास्तुयते। यं 
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इतः उपरतः यज्ञे जातः प्रथमं. ततेऽनन्तरमेभ्यो सोकेभ्यः सकाश्चा- 
जातवेदाः जातप्रह्वानः ख इदानीं गायज्या बिष्टुमानुष्टुभा च स- 
हितः देवेभ्योऽथोाय हव्यं हकिवंहतु प्रजानन् स्वमधिकार जानानः।॥३४॥ 

दषे रये । उषोच्यते। इषे अन्नाय राये धनाय रमस्व रति वघ्लीहि 
सहसे वराय । छुम्ने छयुमन् द्योततेः यशोऽन्न वा ऊजं उपलेवनाय पधो- 
दाधेधुतादिकाय अपत्याय पुचपौघादिकाय रमस्वेति सर्वत्र सम्बध्य- 
ते । किञ्च सन्नाडसि सङ्गतराज्यमावःसि। स्वराडलसि स्वाराञ्व- 
युक्तासि । सारस्वतौ सरस्वतीखम्बन्धिनो त्वा त्वाञ्च्सौ उत्ध्यन्ष्- 
नौ कूपौ वा प्रवणो प्रवाहो वा।कौ तौ । मनश्च बाकूच। मनस्तः 
वत्सवेद्याङख्जपरिन्षानं कूप इवोत्स्यन्दति वागपि तत्प्रतिपादनं इः 
चैती। मनो वे सरस्वान् वाग्वै सरस्वत्येतौ सारस्ववादुत्सावि 
ति श्रुतिः! भ्रावताम् अबतिः पाडनाथेः । प्रकर्षेण पारयताप् ॥३५॥ 

दाभ्यामाभ्नेयीभ्यां गायक्रीभ्यां जुहोति । अच्च युक्ष्वा हि । अघने यु- 
श्व । हिशब्दः पादपूरणार्थः । ये तव स्वभूता; अदवासः यदवा ए- 
वादवासः । हे देव दानादिगुणयुक्त साधवो जातिशुगसखमन्विताः 
प्रशस्ताः अरमलं पयां च वहन्ति मन्यवे दीक्रये कोधाय चा ॥३६॥ 

युक्ष्वा हि देवहूतमानिति । ये अतिद्छयन देवान् आह्वयन्ति तान् 
यु््परादवान् । हे अग्ने रथीरिव हकासो सत्वर्थीयः । कस्मात्पुनसूत्व- 
मेवमुच्यसे खतः निहोता पूयः सदः निषदः निषीदसि होतृषदने 
होत्रासने होता पृव्यैः मानुषाद्धोतुः प्रथमः अण्व्यः । तदुक्तम् । अः 
व्यादन्चं जातवदाः । अन्तरः पूर्वो ऽस्मिक्निषद्येति ॥ ३७॥ 

मखप्रभ्रतिषु ससु प्राणायतनेषु खद हिरण्यशकलार्प्रास्यति । 
सम्यक् सरवन्ति । अिष्टुप् | हिरण्मयपुरुषाध्यासेनायं मन्बो उया- 
ख्यायते । सम्यक् खंगताः स्रवन्ति क्षरन्ति । कथमिव । सरितो न । 
यथा सरितो नधः समुद्रमभिद्छवन्ति । काः स्बन्ति धेना अन्नानि 
अश्रं वे धेना इति श्रुतिः । अन्तद्दा मनसा पूयमानाः । यजसमानसं- 
बन्धिना अन्तव्यवस्थितेन इदा मनसा हद्यप्रतिितेन मनसा पु- 
यमानाः पविक्रीक्रियमाणाः अन्तवै हृदयेन मनसा सतामन्नं पूनं यत् 
अरछरिति श्रुतेः । यजमानो मनोचाक्कायकम्मेभिरेकष्ुत्तिः। न केवलं 
धनाः सखवन्ति कि तर्हि घतस्य धाराः खवस्तीः अहमभिचाकदि- 
भि परह्यामि योऽयं हिरण्ययः हिरण्मयः वेतसः पुरपः मध्ये अ. 
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यर्निहितः तच खवन्तीधतस्य धारा अभसिखाकदीमीति संयन्धः॥३८॥ 
ऋवे त्वा । बहती नारिकयोः पास्यति ऋ ऋग्देदाय त्वा धा- 

स्यामीति दाषः । स्वे दुीप्त्ये त्वां प्रास्यामीति शेषः । चश्चुषेः भा 
से त्वा ज्यातिषेत्वा सुल्यः देषः श्रोध्रयोः अभरदिदं श्रौत विश्वस्य 
भुवनस्य सवस्य भूतजातस्य वाजिनं वाग्जातसभूद् । भ्रोज्रण वायो 
ज्ञायन्ते अश्नेवेदवानरस्य च । चराब्दाद्वाजिनं वा क्ानमभूत् | अय- 
ग्निरविदवानरः इत्युपक्रम्य तस्यैष घोषो भवंति यमेतत्कणाचपि 

धायं दुमानात्येतदामिप्रायम् ॥ ३९ ॥ 

अग्निज्या तिषा । उष्णिद् । द्विदीयोऽत्र प्रासनसन्ञः। अग्निरेव- 
ज्योतिषां ज्यातिष्मान् अस्तु स्क्म इव वच्चैखा वश्वस्वान् भस्तु 
श्रौं पुरूषर्िर उदृश्ह्णाति । सहरखदा असि बहनो दातासि । पवं 
चेदतः सहस्य स्वा उद् यज्ञानि ॥ ४०॥ 

युदधरिर उपदधाति । आदित्य गभेम । इत उत्तरं षट् जिष्टु 
भंः। आदत्ते पद्वानित्यादिस्यः आदित्य इव वा इष्टे स्वेषां प्रश्ूना- 
भिस्यादित्यः । पृह्ाति परुनेति ममेश्चित्याऽग्निरख्यते आदित्य 
गम पयसा इुग्धेन समङ्धि संश्क्षय । पयसि ` पुरुषञुपद धाति । 
दाघो वै पयो यजञमानं तत्पश्य प्रतिष्ठापयतीत्यतद्भिध्रायम् । स- 

ह्यस्य प्रतिमां बहुशः प्रतिमासूनं बिद्वरूपं सवेरूपं सवाणि रू- 
पाण्यादित्यस्यादित्यवश्चायं स्तूयते । परिच्रङ्धि हरसा । परित्यज्ञ 
पनं हरसा कीयोपहारक ज्योतिरथेहेर इत्युच्यते । मासिसंस्थाः। 
अभिपूवो मनिः हिसाथः । मा हिसीः सवथा हातायुष इहि 
नीयमानः ॥ ४९ ॥ 

अद्वश्िर उपद् खाति । वातस्य जूतिष् । जूतिः गतिः प्रीवि- 
घौ! वातस्य सतिभूतं प्रीतिजनकं वा वद्गणस्य नामि नाभिभिवा- 
न्तरं वरूणस्य थदवं जज्ञानं सलिरस्य मध्ये अद्रवं जायमानं सलि- 
छस्योद्कस्य मध्ये शिष्घुं धरति नदीनां इषि हरितवणेस् । अद्धि 
ध्रम्! अद्भिः पचतः तस्य वुघ्मादिः तत्र भवा आपः अद्विब्ुध्न्याः दह 
तु अद्भ्य जातो.ऽदइवः । अपत्यत्रत्ययलखोपाद्ष्ियुश्चश्वष्दनच्यते धर 

करणात् \. हे अग्ने चित्यमा हिसीः अवं मा वध्री; परमे व्योमनि 
निश्रीदन्तस् । इमे वै खोकाः परमं उथोमेत्यधिखोकः व्याख्यातम् ॥४२ 

गाद्भुपद्धावि । अजखभिन्दुम्। यस्य तड संस्काराथेमजसयतुप- 



श्रयोदश्षोऽध्यायः । १३। १९.६३ 

साणमिन्दुं सोमं च अरुषम् अरोचनं सुरण्युं मत्तार उष्टदोहादिभिः 
अग्निमागनेयम् । तद्धितलखपः । इड याचामि उपधानाय पृचचित्ति 
प्राक् चयन प्राच ह्यभग्नितुद्धरन्तीत्यग्न्यध्यासेन गोः स्तुतिः । नमो. 
भिस्नैरभ्युद्यतेः स त्वमेताभिः पदिवष्टिकाभिः पर्वभूताभिः तुश 
नान्ता कट्पप्रानः अस्माभिः कल्पमानःगां मा हहिलोरदितिवः 
दीनां विराज दुग्धपनाद्धियड् गोरुच्यत । अन्न ननैव प्रतिधुश् 
तस्ये श्रूतं तस्ये दधि तस्यै मस्तु तस्या आतश्खनं तस्ये नवनीतं 
तस्ये घृतं तस्या आमिश्चा तस्ये वाजिनमिति ॥ ४३ ॥ 

आवेमुपद् घाति ¦ वरू वरान् ब गति कम्बलादिनार्छादयति 
त्वष्टुः वरूणस्य नाभेः । नमः चारुणो चाविः त्वष्ट च । आच जज्ञा 
नां जायमानां रजः परस्मात् । श्रो वेपरं स्जो दिशोवेओ- 
चर देशः परं रज इति श्रुतिः । मी महतीं सहस्नोपकारक्चमाम् । 
असुरस्य असुमतः प्राणवतः परजावतो वरूणस्य मायां प्रन्ांदे 
पेमा हिखीः। प्मे व्योमक्षिति व्याख्यातम् ॥ ४४ ॥ 

अजमुपदधाति । यो अश्चिः। योऽजः अद्निः अश्नेरधिस्तकाशाद्- 
जायत उत्पन्नः शाकात्पाथःञ्याः अध्वजायत संतापरात् । उतवा 
दिवस्परि अपिच दिवो ऽध्यज्ायत । यद्वै प्रजापतेः शोकादजा- 
यत तद् दिक पृथिव्याश्च शोकादजायतति श्रुतिः । येनाजेन भ्र 
जा विद्षकमां परजापतिजेजान जनितवान् । वाग्वा अज्ञा वाचौ 
वे प्रजापतिविन्वकमा जजानेति श्रुतिः । तमजं हे अधरे हेडः क्रोधः 
परिद्रणक्तु पारेवजंयतु ते तच सम्बन्धी ॥ ४५ ॥ 

चित्रं देवानां होमे व्याख्यातम् ॥ ४६ ॥ 
अथ पञ्चपश्ुनां शुच उत्समेः श्य मा हिसीः पञ्च जिष्डुभः 

द्यवसाना उत्तराणि यज्जूषि । पुरुषस्यात्दजनति । इमं पुख्प मा दहि- 
सीः श्ुचा। दिपाद्ं पश्यं द्विषाद्धा एष पञ्चुः यत्पुरुषः । सहस्नाक्षः सन् 
हिरण्यसकरेः बा पष सहश्च; मेधाय यज्ञाय अस्राय वा चीय- 
मानः चयनेन संस्करियमाणः मयु पद्यु मेधं हे अद्ध जषस्व सेव 
स्व । किम्पुरुषो वै मयुः तेन कविम्पुरषेण चिन्वानः तन्वो निषीद । 
आत्मानं संस्कुरुष्व । इत उत्तरं यज्ञुः। मयुं ते छक् सन्तापः कः 
च्छतु दिनस्तु । किञ्च यं पुसपर वयं द्विष्मः तं तव शयुष्रच्छतु ॥ ४७॥ 

अथाद््स्य 1 इमं मा हिसीरेकयपत प्ह्युप् । प्करक्तषा प्छ 

२५ 
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पद्यर्यदश्वः कनिकरदम् अत्यथं कन्दितारं बालिनं वेगवन्तं वेशव- 
ससु मध्ये व्यवस्थितं गौर गौरश्चगम् । आरण्यम् । अरण्ये जा- 
तमञ्दिशामि ते तव । तेन चिन्वान इति व्याख्यातम् ॥ ४८ ॥ 

सथ गोः इमं साहसम् । साहखण्डातधार डशातवगदन्दय् |. 
उत्सम्! उत्सः दपः बह्कुख्ोतसमिव कूपं बहु उपकारक च वा- 
हदोहदिषिः व्यच्यमानं सरिरस्य मध्ये विकिधमच्यमानन्रुपजी- 
व्यमानं सलिलस्य मध्ये । दमेवे लोकाः सरिरमित्यादिश्चुतिः। 
घतं दुहानामदितिमदहीनां जनाय मयुष्यभ्योऽथाय दपं्िङ्धल्लःलि- 
काभ्यामत्र गोः स्तूयते । अग्ने मा ईिसीरिति व्याख्यातम् ॥ ४९. ॥ 

अथावेः इमसूणायुम् । ऊणवन्वं वरणस्य नामि वर्णस्य मह- 
नै बन्धनप्रयत्यत्वात् त्वचं पशुनां द्विपदां चतुष्पदान्नुमयरूपाणां 
परानां तम्रक्षणं करोति कम्बरादिनेत्याशरायः । किञ्च ष्टः भ. 
जानां प्रथम जनितम् } पतच त्वषा भथम रूपं विचकारति श्रुतिः ¦ 
जनित्रं जननं व्याख्यातमन्यत् ॥ ५० ॥ 

अथाजस्य अजो ह्यीति। यः अजः अग्नेसनिष्ठ जालः शोश्छा- 
स्सन्तापात् अजायत ॥ तदग्नेः इोक्ादजायतेति श्रुतिः । हिशब्दः 
पादपूरणः) स अग्ह्यज्ञनिदःरं जनयितारं शरज्ापतिसप्रे प्रथमं 
यथासो द्रष्टव्यः तन देवाः इन्द्रादयः । देवतासग्रमायम् । नयं दे. 
घात्तलिति स्वार्थिक्रः कि तु तस्य भावस्त्वतखाविति भावधत्य- 
यः. षष्टुचथं चयं द्वितीया देवत्यास्यान्रमाय्निति राब्दध्रकर्णात्। 
तेनैवाजेन गोहं स्वेभुपागच्छत् मेध्याखः यज्ञियाः देवख्छेकाः 
प्रसिद्धाः सरभादयो व्याख्येयाः ॥ ५१॥ 

चित्योपस्थानम् | त्वं यविष्ठ । गायत्री आश्रेयी अनिशूक्ताः । त्वं 
हे यविष्ठ युवतम अथवा। यु भिश्रणे । अतिशयेन मिश्नयितृततम दा- 
श्युषः दन्तवतो हवीषि यजमानस्य नृन् मलुष्यान्पाहि पार्य । शयु 
णुधि शुणु च गिरः स्वुतिलक्षणा वल्वः । किञ्च रक्ष सोकमपत्य- 
म् उत त्मना अपि चाटपानं रक्षेति श्चुत्युक्तो व्यत्ययो विभक्तेः ॥४२॥ 

पञथचदशछन्दस्याः पञ्चदशभियेजुर्भिरपदधात्ि । अपां त्वसन्सा- 
द्यामि । श्रुल्युक्तान्यभिषेयानिं अपां तवा एमन । सप्तम्या छुर् 
एमनि इण् गनौ । अस्य मनिन्पत्ययान्तस्थैतद्रपस् । वाथयुबा अपा- 

म् पमन् बायो त्वां सादयामि । अपा स्वा ओशन । उन्दी स्केदमे। 



॥ ५ ७ | यद् ध्याथः । १३। ५९५ 
14 ओषध्यो बा अपामोश्न् । तुष्य व्यार्यानमन्यत् ! भस्मन् । मस भत्स- 

नकीप्त्योः । अधरं डा अषां मस्म । ज्योतिवि विद्यद्धा अपां ज्योतिः। 
अयन श्य पृथिवीं अयनम् । अथेतरे प्राणो वा अणवः । समुद्रे मनो 
वे सथुः । सरिरे वाग्वै खरिर्म् । श्ये चश्चुवी अपां श्वयो निवा- 
सः । सधिषि श्रो घा अयां खधिः । सदने यौव अपां सदनम् । 
सध्रस्थे अन्तरि्चं वा अपां खधस्थम् ! योनौ समुद्रो वा अर्पांयो- 
निः । पुरषे सिकता का अपां पुरीषम् । पाथसि अन्नं वापां पाधोऽनन 
त्वां सादयामि पञ्चछन्यस्वाः । पञ्चभि्लर्भिरुपद धाति । भायन्रेण 
छन्दसा साद्यामात्याद्सः ॥५२३॥ 

प्राणश्रतः पञ्चारदिष्ठक्मः उपदधाति | पञ्चाराद्धिर्थज्ुर्भिः अयं 
पुोशुव इत्यादिभिः । अय पुरो मुवः । अद्धि पुरस्ता्य्तमादह । पुर 
इत्यादि निर्वचनम् । वस्य प्राणः । सुगनस्य अपत्यं मौवायनः। वसन्तः 
्राणायनः । वसन्त तुः प्राणयनः प्राणस्यापत्यम् । नडा दित्वा- 
त्फक् । गायद्ी बन्ती । गायज्रीव वखन्तस्यापत्यम् । गायन्ये मा. 
यत्नम् । गाय्याः खकारद्गायद्च साम निर्निमीत | गाजादुपा 
शयुः । गयात् सौख उपांश्चुभ्रहं निरमिमीत । उपांरोद्िवृत् । 
उर्पाशोग्रंह्ात् दत् स्तोमे निरमिमीत । जिच्रतो स्थन्तरम् । जिदरत 
स्तोमाद् रथन्तरम् वृष्ठं निरमिमीत । वदिघ्ठ ऋषिः ¦! पाणो वै वसिघ 
षिः । प्रजापतिगृष्ट(कया त्वया । गृह्णातिः खजतिवचनः | प्रजाप- 
तिखष्टया त्वया प्राणं गृह्नामि प्रजाभ्यः ! अयं पुरोभुव हत्याः 
भिक्शभिथदैः प्राणमेवैकमविरोषण गृह्णामि प्रजाभ्यो बिदेषेणा- 
घर्थितम् ॥ ५४॥ 

अथ दृक्िणवः । अवं दक्षिणा बिस्यकमी अयं वै बायु्विश्वकः 
मौ योऽय एवे एष हीदं सवे कयत तद्यत्तमाह दक्षिणेति तस्मा- 
घ दक्षिणेव भूयिष्ठे वाव्यथचरखत् तस्य मन्म वेष््वक्मणः इत्यादि 

लुख्यञ्याख्यानं चतश्डृष्वयि कण्डिकास्ु ॥ ५५ ॥ 

अथ पथात् । अयं पश्ाद्धिश्वव्ययाः अक्त वादित्यी विश्वव्यचा 
यद् छवेष उदेति अथेदं सवै व्यचनवद् मवति तद्य्तमाह् पश्चा 

दित्या च्ियानेद्शः ॥ ५६ ॥ 

अथोत्तरतः । ददघु्तसात्स्वः । दिशो वा उस तदद् तमादीस- 
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रादित्य यात्त्चैतस्मात्सवैस्माद् दिशः । अथ यत्स्वरित्याईइ स्वगौ 
हि रोको दिशः ॥ ५७ ॥ 

अथ मध्ये दयन्ुपरे मतिः। चन्द्रमा वा उपरि तद्यत्तमादाप- 
रीति उपरि हि चन्द्रमाः । अथ यन्मतिरिन्याह् वाग्वै मतिः! समानं 
व्याख्यानम् खोक ता इन्द्रामिति तिखः प्रतीकमण्रद्ीताः । खोक पूण 

चिद पृण २! अस्य सूददोहसः । इन्द्रं विर्दवा अवीचुधत् ॥ ५८ ॥ 

इति श्रीमदुव्वटङृतौ मन्वभाष्ये चयोद् रो.ऽध्यायः॥ १३॥ 
 .आनन्दघुरवास्तव्यवच्रारस्य च सुचना । 
उञ्वटेन छतं माष्यमरुज्यिन्यां स्थितनतु॥१॥ 

भथ चतुदैशोऽभ्यायः ॥ १४॥ 
नन्न्न््ननन्िश 

द्वितीयां चिति देवा अपदयन् तस्यां चितो पञ्चादिवन्यो यज्चुर- 
न्ताः । अददिवनध्वयूं इत्यादि यजुः । प्रथमा विराट् द्वितीयाद्याश्चत- 
ऋखिष्डुसः । श्ुवक्षितिः । या त्वं धरुवश्चितिः स्थिरनिवासा ध्रुवयो 
निश्च अनदरवरस्थाना च श्ुवा चासि स्वत पव तां त्वां घवीमि धुवं 
स्थिरं योनि स्थानमासीद् अधितिष्ठ साधुया साधुम् । दितीयेकव- 
चनस्य स्थाने या उख्यस्याभ्चेः । केतुं परज्ञानं प्रथममाद्यम् । जुषाणा 
सेवमाना उख्यस्याद्चेः प्रथमं प्रक्ञानम् इयमेव प्रथमा चितिः तस्या. 
श्चोपरिष्ठान्निधीयते तस्मदिवसुच्यते उत्तर यजुः । किञ्च असिनो 
चाध्वरयू सादयताम् इह रेतः सिण्वेकायाम् त्वा त्वाम् कचिश्चतु्थं 
मेतं पादं कल्पयन्ति चिष्टुभं च ॥ १ 

कुखाशिनी कुखाय गुह तदाकासा कुखयिनीसाहि स्तः सि- 
ग््ेखायामिष्टकाभिर्पहिताभियडाकासा मवति धृतवतीभविष्यता 
योगेन इह हि वसोधोराञ्याहुतयः दोष्यन्ते । पुरन्धिः ¦ बह हि 
इ्टकाजातामेह धरयति चित्िखम्बद्धम् या त्वप्रित्थम्भूता तां स्वा 
चूमः । स्योन सीद् सदने पृथिव्याः । सुखरूपे उपविरा स्थाने पथि. 
व्याः । किञ्च मभि त्वा अभिगृणन्तु त्वां रदादयः । किञ्च इमा 



चतुदेङे ऽध्यायः । १७! १९७ 

रह्म पीपिहि) इमा इमानि ब्रह्माणि पीपिहि आप्यायस्व सौभगाय 
महते पेश्वयौय अदिचनेति व्याख्यातम् ॥ ५॥ 

स्वेदश्चैः । स्ववीर्य; । दक्षस्य प्रिता बवीयंस्य पाटयित्री सती इद 
द्वितीयायां चितौ सीद अवस्थानं कुर दश्चराब्द् दृह लीयेवचनः। 
प्रयोजनमाह देवानां सुश्च सुखाय कथेतु नाम देवाः सुसं प्राप्युयु- 
रिति बृहते रणाय मदते च रभणीयाय यज्ञक्रतवे किञ्च पितेवैधि 
सूनवे । पिता इव भव सुताय आ छुद्येवा। आङ् मयदायां सायु सुख- 
यित्री किञ्च स्ववदा श्वावेशयेति विभक्तिव्यत्ययः । स्ववेशायः तम्वा 
आत्मना संविशस्व अवस्थाने कुर अश्विनाध्वयूं उक्ताथेः ॥ २॥ 

पुथिव्याः पुरीषम् । या त्व पृथिव्याः प्रथमायाधितेः वुरीषमिवा- 
सि । पृथिवी वै प्रथमा चितिः तस्या एतद् पुशषमिव यद् द्वितीयेति 
शरुतिः। अप्सो नाभ रसो नामेति अप्स इति रखपयायं दश्येयति } अपः 
सुनोतीति अष्छःअ्पांदहिरसो शुणः। वस्य वा एतस्य यजुषो रख- 
पएवोपनिषदित्येतव् श्ुतिदेरयति तां त्वाद्ुपीयमानां विवे देवा 
अभिथणन्तु अभिष्टुवन्तु व्वमपिचस्तोमणप्ष्ठा धूतवती च इह 
सीद दितीयस्थां चितौ यां स्तो्रनस्यान्तरस्यमानो मवति तैरेषा 
स्तोमपृष्ठा घृतवती च वसोद्धासदिमिहमैः ततः प्रजावदस्मे द- 
विणा यजस्व प्रजाक्षयुक्तानि अस्मभ्यम् द्रविणानि ददि यजति 
दौना्थः । रेषमुक्तम् ॥ ४॥ 

अदित्यास्त्वा। या त्वम् ऊर्भिः क्कोखरशिः दरप्सः रसः भपः- 
मसि यस्याश्च तेतव विदवकमौ प्रजापतिकषिः द्रष्य तां त्वाम् अदि. 
त्याः पृष्ठे पृथिव्याः पष्ठ प्रथमायाश्ितेरुपरि सादयामि कथम्भृतामि- 
त्यत भह अन्तरिक्चखेकस्य धारयिक्ीम् । विष्टम्भनीं संस्तम्भनीम् । 
अन्तरिक्चस्यैव दिशामधिपन्ञीम् । दिशा्मीशिनीम् । भूतजातानां च 
शोषं सामानोदकंम् ॥ ५॥ 

ऋतव्य उपद् धाति । शुक्रश्च इुचिश्च व्याख्यातम् ॥ & ॥ 
वेरवदेवी रुपदधाति विद्वेषं देवाना्माषम् । सजृ्धैतुभिः । 

यथा समानजोषणः ऋतुभिः प्रजापतिभूत्वा इष्टकामुपहितवा- 
न् यथा च समानजोषणः विधामिः । आपो वे विधाः । 
अद्धिक्चदं सवं बिषहितं यथा च समानजोषणः देवैः यथा 
च सनूर्देवेवंयोनाधेः । पाणा वै देवा वयोनाघाः । प्राणै- 



॥ ता „1 छ 

१९८ दुद्धयटुवदीयधाध्यन्् वसद्ितामाय्ये | 
# 

छन्दोधिरदं सदे वयुनं प्रक्ञानस् । दवकहमपि पताष्पेरेदततायेः 
समानग्रीतिशल्वा उपदधाति । अष्चये वैदतरानसय त्वाम् | खंव- 
स्लसो वा अभ्नरधैदवानरः । अषिविनाध्वरयू साद्यतःमिह त्वाम् | 
अष्धिवना अध्वनो अद्दिवनी च देवानामध्वयू त्वां सादयताम् 
एवद्रुतरेष्वपि मन्बघु वद्ुशद्रादित्या विदवेरेवा योल्याः॥ १ 

प्राणश्चत उपदध्वाति । प्राणमे | प्राणे मे मम पाहि गोपाय । 
अपानं मे पाहि । उ्ानं मे पाहि । च्लुस्मे भम उव्यौ विस्तीभया 
विभाहि । श्काराय । श्रोतं मे इखोकय कीतेय । इराक इति वा- 
ग्नामक्ु पटितम् । दखोकषयुक्तं श्रोञ्च ङ्रुद । अपस्या उपदधाति । 
अपः पिन्दोषश्रीलज्िन्व । अपः पिन्व | पिन्वतिः सचनाः । आष. 
धीर्जिन्व । जिन्वत्तिः भ्रीदिकमो । द्विपादव । द्विपाद मिति विभक्ति 
व्यत्ययः । अक्गोपाय । चतुष्पात् । चतुष्पादं पि सश्च । दिवो 
बश्िमेरय । दलोकाद्् धृष्टिम् । आ ईरय । आगमय ॥ ८ ॥ 

वयस्या उपद् घ्राति । अचर श्चुल्युकतं निदानम् । पजापतेर्धिस्- 
स्तात्परव उदकाडश्छन्दाप्सि भूत्वा तान् गायज्चीछन्दो भूत्वा 
वयसलाशोत्तचयद्गायतवादेतच्छन्द् आशिषा तद् भूत्वा प्रजा- 
घतिः 1 मूधा कवयः प्रजापातिद्छन्दः । चतुभिस्मन्जः भायत्रीरूपः 
प्रजापतिः कल्पते । शुद्धां प्रजापततिः प्राधान्यात् वथः व्ररीरावस्था 
मज्ापलिः स्वयमेव छम्दो हीदं सवे विषश्चोति । अधिपतिदछन्दः । 
आपो वै प्रजापतिः पथ्मेष्ठी अयभष्ठावयवो गायक्रीरूपएः प्रजापतिः 
पश्च दश वक्ष्यमाणम् पदन गृह्णाति । प्रजापतिः मयं सुखं दद्ा- 
ति क्षत्र वथो मयन्दछन्द; ! प्रजापतिवें क्षत्रं स वयोधचन्मयन्द्ं 
छन्द इति ! अनिरुक्तत्वात् । मयन्द्ं धिष्टम्मो वथः प्रजापति विष्टम्भः 
स प्रजापत्तिकां आधिपत्तिः विदवकमो बयः भ्रज्यपत्ि्वै विदटवक- 
मी पर्मेष्ठोछन्दः परमे स्थानि तिष्ठति पञापत्तिरेव क्च वयः प्रथ- 
मतो क्षेयम् । आपो वै प्रज्ञापतिः पश्चात् वस्तो वयो विवद 
छन्दः । वस्तः प्युः धिवर छन्दो सरूपगपत्वोदक्रसाद् । तं प्रजाप. 
तिः गायद्धीरूपो वयस्ाश्रोत् 1 एकपदा वे विचर छम्दः तद्विविधं चलः 
सुत्छष्ट पुरूषस्तम्बन्थि हि छन्दः । एकपदा इ भूत्वा था उच्चक्रमरुरिति 
श्रुतिः । एवद्युत्तरेष्वपि मन्त्रेषु योञषम्। इष्णिवंयो विद्रा छन्द: इरण 



खुदत ऽध्यायः । १४। ६९९. 

मेष वयखाप्नोत् .चिद्याङं विपदं छन्द आप्नोत् द्विपदा यृस्छा वय उश्च 
क्रमुः । पुरषो वयस्तन्द्र छन्दः । पुशपं वथसाप्नोत् तन्द्र छम्द् इतिं । 
पद्धिवं तन्द्रं छन्दः । पङ्कं भृत्या दुर्धरा उखक्रद्रुः | व्याघ्रो बयोऽना- 
धुण छन्दः । वयाप्रं वयखाप्नोत् | विराड् वा अनध छन्द. । अन्नं 
वे विरसङद्मनाधुपं वियङ्् भूत्वा व्याघ्रा उश्चक््रुः । खिदो क्यदछ- 
दित्यः । सिद बयसःप्नोत् यतिच्छदां वे छदिद्छन्दः । खा हिं 
सवौणि छन्दांसि छादयति अतिच्छन्दा हि भृत्वा सिह उश्क्रपुः । 
अथातो निरुकाञ्चेव पद्ुन्निरकानि छन्दास्युधदयाति । पष्ठवाडि- 
त्यादिदश् निगदध्याख्याताः । खोक ता इन्द्रमत्दुम् ॥ ९०॥ 

तृतीयाः चितिभिन्द्वाञ्ची च विद्वकस्पी चापरयन् । तत्र स्वय- 
मातृष्णा प्रथमा । इन्द्राछ्वी अव्यथमाना अचुष्टुद् । पर्वोर्डैे णे- 
नद्राश्च उत्तरः स्वयमादृण्णायाः । अच्च उत्तसोऽद्धस्धः प्रथम व्या 
ख्यः । तञ विकाधस् इति युषव्यत्थयः । येय पषठन यावापृथिनी 
अन्तरिश्चं य विबाधते अभिभवति तां हे इन्द्राश्ची अन्यथमानां च- 
छन्तीभिष्टक शह त ददीकरुर त युवं युवाम् ॥११॥ 

विश्वक्षपरौ । त्रजापतिः त्वां खादयत्वित्यादिपुवंवश्च.ख्येयस् 1 - 
न्तरिक्षस्य पृष्ठे वायुष्टा इत्ति चिलेषः॥ १२॥ 

पञ्चदिषश्या वायुर्पदयत् । रह्यसाति परतिमन्वस् ॥ १२ ॥ 

विष्रवज्योतिषश्युपरदधाति । विद्वकस्मां व्वा । वायुदेवत्या ॥ ६४॥ 

ख कव्या उवद्ध्ाति । समञ्च । नभः आणः नमस्यः माद्रप- 

। दाच पूलबत् 1 १५ ॥ 

अथानन्तरम् ! इबश्च ! इष आद्धिवनः उखः कार्तिकः ॥ १६ ॥ 
द््रा भणभ्रत उपदधाति । अयमं पाहि गोपाय । वाचम्मे 

पिन्व । त्रयीखक्चणं वाचे मम पिन्व सिञ्च कपरः पूर्य । मनोम 
जिन्द । जिन्वतिः भीतिकभ्मौ । ज्योति यच्छ देदि शुखबोध- 
मन्यत् ॥ १७ 

 षर्जिदाच्छन्दस्या उपदधाति | पा छन्दः अय लोको यित इवं 
मा छन्ददडादनात् । पमा छन्दः अन्वान्क्लरक्नं व भमा । अन्तारश्ष- 

लोकः अस्माङ्धेकाप्् प्रमित इत्र इयते । प्रतिमा छन्दः योः प्र- 
तिमासा षि अन्तारक्षरक्र भ्रातामक्ता अस्ावचः | यदस्या कक. 



२०० दङ्यलदीयमाध्यन्दिनिसंहिताभाष्ये 

भ्य आहुति परिणाम्भूतमन्न श्रवति तद्स्नीकयः । परतो निङूकतानि 
छन्दांसि पङ्किसादीनि ॥ १८ ॥ 

पृथिवी छन्द इति । आन्येतदेवत्यानि छन्दांसि तान्येवैतदुपद्- 
धाति । छादयन्तीति छन्दांस्युच्यन्ते ॥ १९ ॥ 

अग्निर्दरैवता वातो देवतेत्येता वैदेवता छन्दांसि अपि खा 
द्यन्ति ॥ २० ॥ 

चतुद बाखुखिद्या उपदधाति छाभ्यां जरिष्टुवुस्णिगभ्याम् । मू- 
सि राट्) मूदखधी हिरोभूनासि। रद्र । राजु दीप्तो । दीक्षा चा 
सि धुवासि स्थिससि घर्णा धर्यिन्नरी च ध्री घारयित्री धरणीं 
ख मयोदाभूता च पवं चिलोकसंस्तवस्तिखणामिष्टकानाम् । आयुषे 
त्वा वर्च॑से त्वा छृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा उपद्धामीति शेषः । एतासां 
चतखणां वारखुखिस्य्ानां पड्युसंस्तवः ॥ २९ ॥ 

परतोऽपि तिष्णां शुखोकप्रभुतिरोक संस्तवः । यन्त्री राट् । य- 
मनी दी्रा चासि । यन्त्री असि) यमनी ध्रुवा असि धरित्री ष 
द्ुसंस्तवः पृवैवत् । श्देत्वाऊजींस्वार्य्यैत्वा पोषायत्वा । च 
वुष्पाद्ः पश्यत इत्येतद्ाभिप्रायपर । लोक ता इन्द्रमिति खिल्यमन्ता 
व्याख्यातः; ॥ २२॥ 

चतुर्थाश्चितिश्रषयोऽपदयत् । आश्युखितरुषित्यष्ाद रोष्टकाः । प्र 
तिमन्बमुपदधाति । स्तोमखंश्योपलक्षितैमेन्ञेः स्तोमायुपदधातीति 
श्रुतेः | प्रकयाथां मन्तः श्चुल्या व्यस्यतास्वथापि किञ्चिदुच्यते । 
सह्ुखिच्त् । य पव शिद्त् स्तोमः । सोऽनेन मन््रेणोक्तः एकं 
ञ्याख्यानम् । अथो चायु आयुः स्ीघः जित् । जरिलोकसंचारी । 
खचमुपरिचनानि व्याख्येयानि । भान्तः पञ्चदशः । य एव पञ्चदशः 

` इतोमस्तं तदुपद धाति भान्त इति । वज्ञो वे भान्ते वजः पञ्चदशः 
अथवा चन्द्रमा वे भान्तः पञ्चदशः चन्द्रमा उच्यते । सहि ताभिः 
यञ्चद्लाष्ान्या पूयते चापक्षीयते च व्योमा सप्तदशः । संवत्सर. 
उक्तः) य प्व सत्तदशः स्तोमस्तमेव वदुपदष्ाति व्योमेति । प्रजा- 
पतिर्वे व्योमा प्रजापतिः सप्तदशः संबत्सये वा व्योमा । सहि ष 
विधमवति प्राणिनः सक्तदश्चावयवः । तस्य उाददमासाः पञ्च- 
प्तवः । हेमन्तश्षिश्षिरसमावेशेन धरुण पकचिष्चः आदित्यः स्तो- 
मो वोच्यते । पतिष्ठा वे धरणः प्रतिष्ेकविशः स्तोमः । भादित्यो 
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वां प्रतिष्ठा मासादिभिः दल्लमासाद्दिभिः दादशामासाः पश्चत्ते- 
वख्य इम खोकाः अक्तावेवादिन्य एकूविश्ाचयवश्च । परतः सव- 
व्छर रूपाणि वय्येयानि । प्रतूर्िः संवत्सरः । ख हि सवौणि भूतानि 
प्रतस्यति प्रवद्धंयति । अष्टादशावयवः दादश मासाः पञ्चचतेवः। हे- 
मन्तशिष्षिरसमविसेन अष्ाददाः संवत्सरः । तपः सवत्यो हि 
सर्वाणि भूतानि तपति क्षीतोष्णवर्वैः । नवकः द्वादरामासाः षड़- 
तवः सवत्सर एव नवदशः अभीवर्तः स विश्चः । य एव सविश- 
स्तोमस्तं तदुपद्धाति । अथो संवत्छो वा अभीवकतैः संवत्छसे हि 
सवौणि भरतान्यभिवत्तते वेन हि आभिष्रत्तन ऋतुचिङ्धानि भूतेषु इ- 
इयन्त । सखविशास्तस्य दादशमासाः सत्तत्तंवः । अधिकमाखाभिप्राये- 
ण संवत्सरश्च व्वा दाविशःय पव द्विशः स्वोमस्तं तदुपदधा- 
ति वश्चैः सवत्सरो हि सवेषां भूतानां वचीस्वितमः इति वश्चस्तमत्वं 
श्रुतिदेरेयति। वञ्चस्वी महाभाग्यवान् दाविज्लः द्वादशमासाः सक्तत्तेवः 
दे अहोरात्रे संवत्सरस्य सेभरणस्रयो्विद्ः । य एव उयोधिश्चः 
स्तोमस्तं तदुपद् धाति । अथो संबत्छरो चा संभरणः । संवत्सरो 
हि सवोणि भूतानि संभरति उत्पादयति संहरति अ विनादयति 
प्रयोविशः चयोदरमासाः खक्षर्तवः दे अहोरात्रे सवत्सरः । एवं 
योनिश्चदुर्विंशः । य एव चतुर्विद्यः स्तोमस्तं तदुपदधाति | सव- 
त्खसे योनिः स्थानं तस्य चतुर्चिशतिस्द्धमासाः | गमौः पञ्चच 
श्च इति। य प्व पश्चविश्ाः स्तोमस्त तदुपद्धाति । अथो स्वत्स- 
सेवा गभः पञ्चविशस्तस्य चतुर्धिशतिस्डमासाः सवत्सर व 
गमौः पञ्चर्वरास्तयत्तमाहद गमां इति । अयेद्श्च मासा इदोच्य- 
न्ते। सच गभो भूत्वा छतून्पविशति । कथ पूनखयोदरो मास 
वु प्रविराति । उच्यते । एकोनषष्टवहोरनैः चन्दो दविद्धदशस- 
शन् बिभ्रन् भ्रमति स चान्द्र ऋतुभेवति । आदित्यस्तु एकषष्ठ्या 
दिवसे रािद्धयमतिक्रामति ख सौर ऋतुभैवति तैश्च सौरेः षड् 
ऋतुभिर्संवत्ससो भवति ततश्चकस्मिन् ऋतौ सौरचान्द्रौ चत् भव- 
तः । तिथिद्धयं च । एवं षडतुषु द्वादशररतिथयः प्रविशन्ति । अपरेषु 
ऋतुष्वपरा द्वादश अपरेषु तरिषु षटूतिथयः। य एवाद्धैतृ तीयेषु संव- 
त्सरेषु चान्द्रो माखः प्रविक्षति स एवाधिकमासः स प्वचचयो- 
द््णो मासः सोरान. ऋतून् द्वाभ्यां तिथिस्यां प्रविदधति । भोजः त- 
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जापि सतुबलोपः । ओजख्िणवः य एक भिणवः स्तोमस्तं वद्ुष- 
दधाति । वजो घा ओजो वज्जखिणवोऽथो क्तंबत्सयोे वा ओजस्ते- 
जस्तजस्वी नावः चतुर्विश्विर्द्धमासाः । डे अहोरात्रे संवत्सर 
पवोजद्िणवः । संबत्छसे हि सवेषां भूतानामोजस्वितनः कुरे. 
कञिदाः। य एवेकनच्निर्ाः स्तोमस्वं तदुपदधाति । संवत्सरो वा क- 
तः सबत्सयो हि सवांणि भूतानि कयंति एकिः तस्य चतुर्वि- 
श्तिरदमासाः । षड़तवः संवत्सर एव कदुरेकञिद्ः । प्रतिष्ठाच्न- 
यखिशः य एव अयिः स्तोमस्तं तदुपद धाति । अथो संवत्ससे 
वा प्रतिष्ठाच्रयखिशस्तस्य चतुचविरतिरदमासाः । षड़तवो दे अ- 
होरात्र संवत्सर एवं परतिष्ठाच्रयांखरः । संवत्सरे हि सवं प्रतिषि 
तमिति प्रतिष्ठा । ् रन्चस्य विष्टपं चतुख्ियः। य एव चतुखिरः स्तो- 
भ्रस्तं तदुपद्धाति ¦ अथो वा बध्वस्य विष्टपं चतुखिश्स्तस्य च~ 
वर्विशतिर्द्धैमासाः सघत्तवः दे अदोस संवत्सर एवं ब्र्चस्य वि- 
पं स्वाराज्यं वे व्रघस्य विष्टपं स्वाराज्यं स्वतन्ब्रता । नाकः षदटू- 
जिशः। य एव षटचिरस्तोमस्तं वदुपद्धाति । अथो संवत्छ्येवा 
नाकः । काम्यते इते क सुखं तद्विपयतम् अक दुःख नास्त्यकमस्मि- 
लिति नाकः ! नहि तञ्च गताय कस्मै च नाकं मवततीति श्रुतिः । 
षट् शः चतुर्चिशातिरदमासा दादरा मासाः । विवर्तोऽदचत्वाष्ि 
द्राः । य एवाष्टाचल्वार्शिः स्तोमस्तं तदुपद् घाति । संवत्सरो वा 
विवकत्तः । विविधं चत्तन्तेऽत्र गतानि भूतानि इत्ति विवनत्तः । पि 
यानमष्ाचत्वारिशः तस्य षड़रतिरद्धमासाख्रयोद्शमालाः सक्त 
चतेवः दे अहोरात्रे अधिमासतामिप्रायेण । संबत्छसाद्धि सवोणि मूता- 
नि चिवन्तेन्ते तदेतद्ूपमुपद धातीति श्रुतिः । धरं चतुष्टोमः । घ्र 
धारणं वायुवो घत्रे चतुष्टोमः चवुरु्तरः स्तोथ्यतुष्रसः मध्यपद् 
खोपी सम्रासः । स दहि आभिश्चतष्भिः दिग्भिः स्तूयते । वायुर्यां 
खवषा भूताना भ्रवेष्ठाते श्रुतेः ॥ २३॥ 

अश्च मोगोऽसि ) दृद इष्टका उपदधाति । दशभिमेन्नैः ! अधे 
सोगोऽसीत्यादिमिः) तत्राथवादः । स देवानव्रवीदुष्माभिः सहेमा- 
नि सवौणि भूतानि पाप्मनो मृत्यो; स्प्रेणवानीति कि नस्ततो भ~ 
विष्यतीति बृणीध्वमित्यववीत्तं भागो नोऽसित्विस्येके हवाणाधप- 
स्यं नोऽस्त्वित्येकं स भाममेकेभ्यः इस्वाधिप्र्यमेकेभ्यः सर्वाणि 
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भृतानि पाप्मनो सृत्योरस्पृणोत्तस्मात्स्परत इत्यादिभिः स्तोभैरिष- 
कोच्यते।.या त्वत् | अश्चेभोगोऽख्धि यस्यां च त्वयि दीक्षाया आधि- 
पत्य यया च स्वया बह्म ब्राह्मण्यं स्तं पाप्मनो दछत्यारपनतं ्चि- 
य् चश्रताः स्तामः स्तोमनेति विमक्तिव्यत्ययः । तां त्वाञ्चुपदधामी- 
ति रोषः । यद्धा या त्वमद्धेभोगोऽसि यस्यां च त्वयि चिचरत्स्तोमः 
यस्या च त्वयि दुौक्लाया आधिपत्यं यया च त्वया च्ह्म सत्योम्मो- 
चित तां स्वाम्मुपद्धायि । एवमन्यदपि व्याख्येयम् । इन्द्राय भागं 
त्वा विष्णवे आधिपत्यमकरोत् । शन्न प्रजानां पञ्चदयेन स्तोदधेन 
प्मानो सत्योरपनीतम् । उचक्षखाम् । देवा वै चृचक्चसः विड् वै ज- 

निर विकचं प्रजानां सघ्दलेन स्तोमेन मिच्नस्य प्राणो बे मिच्रोऽपानो 
वरुणः प्राणाय भागं छत्वापानःकाधिपव्यमकरोत् दिवो बृष्टिवौीतः 
स्पत चषि च वातं च भरजानामेकविशेन स्तोमेन पाप्मनो स॒त्यो- 
र्स्पृणोद् ॥ २४ ॥ 

वदना मागः । चष्ुभ्यो भागं इत्वा श्दवेभ्य आविपत्यमकसेत् । 
चतुप्पात् प्रजानां चतुर्विदयेन स्तोमेन आदित्येभ्यो भागं इत्वा मस- 
द्भ्य आधिपत्यमकरोत् । गभः प्रजानां पञ्चविदस्तोनेन अदित्यै 
मागं छत्रा पृल्ण जाधिपत्यप्रकसेत् । ओजः प्रजानां जिणवेन स्तो. 
मेन देवाय सवित्रे भागं कत्वा सवौ दिशः बजाना चतुष्टोमेन समी- 
ची; सस्यगञ्च॑नाः ॥ २५॥ 

यवानास् । पूर्वैपक्षा वे यवाः अपरपक्चा अयवाः । पृ्ैप्चेभ्यो 
भागं इत्वा अपरपक्चेभ्य आविपत्यमकयोत् । प्रजाः स्पृताः । चतु 
श्चव्वाररिशेन स्तोतेन ऋतुभ्यो मामं छत्वा विद्वभ्यो देवेभ्य अ- 
धिपत्य भूतानि चरयह्धिशेन स्तोमेन पाप्मनो सृत्योः अस्पृणोत् ! 
एवमयं यज्मानखयश्िखेन स्तोमेन पाप्मनो शत्यो; स्प्रणोति ॥२६॥ 

 ऋतभ्ये उपदधाति । सहश्च सहस्यञ्च द्वौ मासो तः ॥ २७ ॥ 

खष्ठीरुपदधाति । सक्दशेष्टकाः सप्तद शाभिमेन्त्रेः । एकया स्तू 
यतेव्यादिभिः। तत्र निद्ानमूता श्चुतिः। एतद्ध पजापतेरित्युपक्तल्य 
ते बे केन स्तोष्यामह इति अच्छ चेव युष्माभिश्चेति तथेतिते भा 
णेश्चेव प्रजापतिना चास्वुवतेति । एकया वाचा अस्तुवत स्तुतवा- 
न् कः सामथ्यौत् प्रजापतिः इदानीं फरमाह परजा अधीथन्त | यपर 
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प्रजाः प्रजापतेयखन् ताः प्रजापत्यर्थमस्थाप्यस्त स्थिताः । प्रजाधति- 
रधिपतिरयासीद् अस्यां स्ततो । एवं षोडशानाभिष्टकानां मन्त्रा व्या- 
येयाः । तिष्डभिरस्वुवत भाणोद्ानव्यानेः प्रजापतिः स्तुतवान् । फः- 
खमाह ब्रह्माश्येञ्यत । प्रजापतिरधिपत्तिरासीत् | पञ्चभिः। मनः पञ 
भिः प्राणैः स्तुतवान् । स्यच भ्रजापतिनेष भूतानि परथिन्यादीनि अ- 
बासृञ्यन्त अस्थाप्यन्तं । भूताना पतिः स्तुतौ आधपविसयसीत् 
सप्तभिर्स्तुचत । सक्षरीषप्राणिः स्तुतवान् । सक्त ऋषयोऽजाखज्य - 
न्त घाताधिपविखसीत् ॥ २८ ॥ 

नवभिः । सप्तशीर्बान्प्राणान् अवाश्चो दौ तेरेव तदस्त॒वत । एका- 
` दशभिः । दश्च प्राणाः आच्मेकादहः आर्तवाः ऋतुभकाः जयोद्शमिः 
दशं प्राणाः दे प्रतिष्ठे । आत्मा अयोदशः अयनद्धयात्मकः सवत्सरः 
पञ्चदशभिः द्रादस्ता अङ्कुख्यः चत्वारि दोवौहवाणि यदूध्वै नामे- 
स्तत्पश्चदशलम् । इन्द्रः देद्वयेशाखी . सप्तद शपः दद्चपा्या अङ्कुल- 
यः चत्वायुंव्ठीनि दे प्रतिष्ठे यदवोङ्नाभेस्तत्सक्तदरम् । घ्रास्याः 
परावः गदादयः ॥ २२॥ 

नवदरभिः दशदस्ताङ्कलयो नव प्राणाः शाद्धायैौ अखस्येताम । 
अर्थो वैश्यः । अर्यः स्वामिवैश्ययोः । एकविश्यत्या दशहस्त्या अङ्कु 
खयो दक्ष पाद्या आस्मकविश्ः पकदाफा अवादयः जयाोवश्चत्यां 
द् शहस्त्या अङ्कुरूयो दरापाद्याश्चर्वाय्येङ्गानि अत्मा पञ्चविरः स- 
घदिश्चत्या दराहस्त्या दंदापायाः दे प्रतिष्ठे चत्वायङ्ानि आत्मा स- 
पादशः ॥ २९ ॥ 

न वाविशत्या ददाहस्त्या दरापाया नव पाणा पवं नव्विरातिः 
एपक्थिश्ता दशदस्त्या दद्यपाया दश्च प्राणाः आत्येकश्चिद्ाः । जय. 
सिशत दद्हस्त्या दश पाद्या दच्च प्राणाः दे प्रतिषि आत्मा चय 
सिराः भूतान्यदास्यन् । सवोणि भुतान्यजराशाम्यनु । प्रजापतिः 
पाता प्रजानां परमेष्ठी परमे स्थाने तिष्ठतीति अधिपतिः स्वामी 
आसीत् बभूव । कोक ता इन्द्रम् । इति गतार्थम् ॥ ३१ ॥ 

उव्वटकृतौ मन्बभाष्ये चतुर्दशे ऽध्यायः ॥ १४॥ 

0 0 ह 9, अ, "पोना 
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अथ पञ्चदशोऽध्यायः) १५॥ 

---न ल~ च = ++ 

आम्रे जातान् पञ्चमीं चिति परपष्ड्यप्रदयत् । तच्नादौ पञ्चासं 
पल्ला उपधीयन्ते तत्रच दे जिष्टुभावाग्नेययो पुरस्तादुपदधाति 
हे अग्ने जातावुत्पन्नान् प्रणुद् भेयय नाद्याय अपुनसयमाय नः अ- 
स्माकं सपत्नान् खमानपतित्वद् दिनः रानन् । प्रत्यजातान् । प्रति- 
ज्ञाय अजातान् अचुत्पश्नान् जनिष्यमाणान्युद् प्रेरय । हे जातवेदः । 
किञ्च आघ नो बरहि सुमना अहेडन् । एवं निद्धारितेषु सपल्नेषु ग 
हीतेषु च तद्धनेषु अधिच्रूहि अधिवद उपदि यज्ञसखम्बन्धिनीमि- 
तिकत्तव्यतां नः अस्माकं सुमनाः स्नेदानुबन्धमनाः । अहेडन् अ- 
ङुध्यन् तव च स्याम भवेम राम्मेन् शरणे आश्रये । तरिवस्ये वरूथ 
गृहम् तरिगृहे जिपुरे । उद्भ द्धिपदचतुष्पदधनधान्योद्भूतशाक्तौ । 
यद्ध निवसूथे यज्ञगृहे स्याम । जीणि ह यज्ञयुहाभि सदोहविद्धा- 
नाग्नीघ्राणि । उद्भौ उदुमेत्तरि अन्येषां यज्क्रतूनाम् ॥ १॥ 

अथ पश्चात् । सहसा जातान् वलेनोद्भुतश्क्तान् पणाय अ- 
स्माकं सपल्लान् । यद्धा खहसा बटेन स्वशक्त्या उत्पन्नान् प्रेस्य 
अस्मच्छवृन् । भरत्यजातान् जातवेदो चुदस्व । प्रति युदस्व अजान् 
अनुत्पन्नान् जातवेदः । किञ्चे अधे नो ब्रूहि खमनस्यमानः। अ- 
धिघ्राहे अधिवद् नः अस्माकं सुमनस्यमानः शोभनचित्तः यथा च 
वय स्थाम भवेम तथा कुर भूयाभूयश्च प्रणुद् नः अस्माकं सः 
पल्लान् ॥ २ ॥ 

दश्चिणतः षोडरीस्तोमः | यस्यास्तव षोडशी आदित्यः पञ्च- 
दशकपाङस्य वल्नस्य मतो स्तोमभूताः ओजो बरं च द्रविणं ध- 
नन्तां त्वामुपदधामि 1 उत्तरतः । चतुश्चत्वारिंश । यस्यास्तव च- 
वुश्चत्वारिशचखिष्डुब वज्ाक्चससंमितः स्तोमः वज्रश्च दविणं तं 
त्वाञुपदधामि । पञचमी । अग्नेः पुरीषम् । ष्टुप् ।. या त्वमग्नेः स्थ- 
रछरूपस्य पूरयित्री व्याख्यातमन्यत् ॥ ३ ॥ 

चत्वारिशद्धिसजश्चत्वा्तिद्धियजु्यिदपद धाति । एवदछन्द 
यथाश्रुति व्याख्येयम् । या त्वम् एवं अवनात्पृथि्वीखोकः छन्द 
छादनात्तां त्वाप्रुपदघमीति व्याख्याध्मंप्रदरसनम् । अथं वे छोक 
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एवद्छन्दो ऽन्वारिष्धं वरिवः अस्माह्टकादरिषठमिति वरिवः । शम्भू 
यौव राभ्भूदछन्दः शं सुखं भवत्यद्िमिद्धिति रास्भूः । परिभृशछन्द इत्ति 
दिसो वे परिभूःछन्दः। आच्छच्छन्द्ः दाति अन्नं वा आच्छच्छन्द् इति 
मनः प्रजापति मनदछन्द् इति व्यचः असौ वा आदित्यो व्यचः घि. 
विधम् अश्चति व्यचः स्विन्धुः पाणो वे सिन्धुदछन्दः मनो तैस 
मुदः सरिरे धाग्वे सरिरं कङ्कुप् प्रणो वे ककपृछन्दः चिकङ्ुप् उदा- 
नो वे चिकङ्कए् । काव्यं यी वै चिद्या क्यम् । अङ्क्पम् आपो वा 
अङ्ुपम् । अक्षरपङ्कि, असो वे छोको.श्चरपङ्किः पद्पङ्कः अयं वै 
खोरः पदृर्पाङ्करछन्द्ः विश्रपङ्किः ्ुसोभजः अक्तो आदित्यः 
रोभ्रजः ॥ ४॥ 
आच्छच्छन्दः प्रच्छच्छन्दः। अन्नं वा जाच्छच्छन्दः अच्च प्रच्छच्छन्दः 

` स्यत् रावा सयच्छन्दः वियत् असौ वै खोको वियच्छन्द्ः। बृहत् 
असो वै रोको बृहत् रथन्तरम् अन्वीरिष्चं वे रथन्तरं निकायः वायुर्वै 
निकायः विवधः अन्तरे वे विवधः गिरः अन्नं वै गिसर्दछन्दः भज 
ग्ने प्रजः सण्णस्तुपएछन्दोऽयष्डुए् छन्दः वागेव स्स्तुएछन्दःवा- 

गयुष्टुप् छन्द्ः एवः वरिवः पूव व्याख्याते वयः अन्न वै वयःवयस्कृत् | 
अग्निर्वै वयस्कृत् विष्पद्धौः अक्तो वै खोको विष्पद्धाः विदरारष् अयं 
वै रोको विष्पद्धौः विद्षारम्। अयं वे खोको विदाम् । छदिदछन्दः 
अन्तरिक्षं वे छदिश्छन्दः दृरोदणंम } असौ. वा आदित्यो दरोणं 
तन्द्र पद्ध तन््म् । अङ्काङ्कम् । आपो वै अङ्कङ्गम् ॥५॥ 

एकोक्लतिरार्स्तोमभ्रागद्रुपदथाति । रदिमना सत्याय सत्यं 
जिन्वेति । अत्र श्ुतिकृता व्याख्या । अद्युनादो जिन्व अदोऽस्यश्च 
ष्मैत्वा 1 अध्विपदिमोञजर्जं जिन्ेति अधा विहिता मन्जाः तत 
परथमस्य सन्छयणस्य द्विकण्डिकावधिपारिपडठितस्य व्याख्यानम् । 
अमुना रद्विमना अदः सत्यं जिन्व जिन्वतिस्तपेणाथैः । रदिमना- 
न्न सत्याय उपाहित क्षती सत्यं तप्पय । प्रतिना अन्नेन धर्मेण 
श्मोयेति विमक्िव्यव्ययः ! धम्य उपेता धमै जिन्व । पं 

टत अथय उपहता खत (दद न्द ॥६॥ 

द्वितीयस्य मन्बबयेस्य व्याख्यानन्र् । सदोऽस्यमुष्मे त्वा अदुः 
अख ॥५७॥८६॥ 
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चिद्वसि । अशुष्पै त्वा चिद्ठते त्वा काङ्यध्वमेः । यतख्िचुदसि 
व्रिशुणाखि । अच्च हि लिगुणं कृषिद्रष्टि्वीजम् । अन्न च अतस्िघ्रते 
अथाय त्वास्युपदधास । प्रवणोति भूतानीति प्रचरत् अद्ध यतस्त्वं 
म्रघदसि अतः प्रह्ते अथय त्वामयुपद्धामीति । वतीयो व्यास्याय- 
ते। अधिपतिना देदवरेण ऊजौ अन्नरसन ऊज्जमन्नरसं जिन्व तप्पय । 
अभिधेये गतां क्रियां दथौलेच्याप्ियःच्युत्पाद्ठिः कन्तव्यी ॥९॥ 

नाकसद् उपदष्याति । राह्यक्षि। या त्व राज्ञी! राजु दी्षौ। 
देदवरी असि प्राची च दैष् । यस्याश्च वसबस्तेन देवाः अश्चपतयः 
अधिष्ठातारः यस्याश्च अचिहतीनामद्ाणां वधहेतुभूतानां परतिधा- 
रयिता तां त्वां बवीननि । तिवत् स्तोमः पृथिव्यां श्रयतु स्थापयतु 
आज्यं च उक्थं च अव्यथाये अचटखनाय स्तश्चातु स्थिरीकयेतु। 
रथन्तरं च साभ पतिीठित्ये परतिष्ठानाय स्तभ्नातु अन्तरिक्षे खोक्षे 
ऋषयश्च त्वां प्रथजाः पाणा वा ऋषयः देवेषु मध्ये दिवः दयुरोकस्य 
मारया मानिन वरिम्णा । च उरुत्वेन च प्रथन्धु पृथी कुर्वन्तु 
प्रथयन्त्वित्ि पर्ति णिचो लोपः) विधत्त सायमधिपातिशं । विध- 
तौ वाक अधिपतिम॑नः एते च भरथयतास् ¦ पते च वबस्वादयो 
यथोक्ताः संविदाना एकमत्येनावस्थिताः नाकस्य पृष्ठे स्वभटोके 
यज्ञमा चत्वा च सादयन्तु ॥ १०॥ 

उत्तरासु कण्डिकासु देवाः हेतीनां परिधत्तीरः स्तोजाः | उ- 
क्थानि सामानि चात्यानि मावेष्यन्ति खश्ारयन्यस् ॥ १९-१४। 

पश्चच्चूडा उपदधाति । अथं धुरः । योऽयमश्चिः पुरः भुरस्वादु- 
पश्रायोपच्ीयते इति पुर इत्युच्यते । दरिकेराश्च इरितञ्वालः 
खुवणेवण्चैरिति यावत् । दूयंरध्मिश्च सुयस्येदाद्चेरदमयः तस्या- 
मेः रथश्रत्सश्च रथऽवस्थितो गृत्लः मेधाकी । गरणातेः स्तुतिकमेणः 
रथयुद्धङ्चख इत्यथैः । रथोजाश्च । रथे ओजोऽस्येति रथोजाः 
यकार सह्नुच्चयाथीयो सेनासीभ्रामण्यौ । सेनां नयतीति सेनानीः 
ग्रामं नयतीति रमणीः । वासन्तिक वा्तू इति श्वुतिः । पुञ्िक- 
स्थला चक्षतुस्थखा चाप्स्सौः । पञ्खीकृतरूपलावण्यसौभाग्यगु- 
णस्थला क्रतूनां सङ्कस्पानां स्थरमिव खीद्रव्यस्य रूपादिपरिज्ञानं 
सङ्गस्पः वम्खकस्तु कामः ते च दिराश्च उपदिराश्चेति माश्श्थिः 
सेना च समिविश्वेति श्वुत्िः । देक्ष्णघः पशनो हेतिः । दशनस्षीखाः 



२०८ शयङ्कयल्चवैदीयमाध्यन्दिनिसंहिताभाष्ये 

५५ 

पावो हेतिः आयुधम् । पौरषेयः पुरुषजनितो बधः चिनारः 
प्रहेतिः ग्रहृष्रमायुधं तेभ्यो नमो नमोऽस्तु तेभ्यो हेतिभ्रदेतिभ्य 
नमस्कारोऽस्तु । ते च नः अस्मान् अवन्तु गोपायन्तु ते नः श्डयन्तु 
ते अस्मान्दुखयन्तु" ते वयं हेतिः भरहेतिस्यः शुप्यम्राना य पुरुष- 
द्विष्मः यस्यानिष्ठं चिन्तयामः यश्च पुरूषः न अस्मान् देष्ठि अस्मा- 
न्प्रति अपीत करोति तं पुरुषम् । एषां हेतिप्रहेतीनां वये जम्मे 
दषट्राकरालस्रुखे दध्मः प्राक्षेपामः॥ १५॥ 

उत्तरेषु । अयं दक्षिणा । दक्षिणतो विद्वकमां सवस्य क्तो 
वायुः तस्य वायोः रथस्वनः रथेऽवस्थितो महास्वनः स्वनः श 
ब्दः! स्थे चिच्रः। रथे स्थितो विचिज्रयोधी मेनका च सहजन्या च | 
मानयन्त्येनां समाननां जनानां खहजन्या अप्सरसा हि सामान्याः 

यातुधानाः सक्षांसि ॥ १६॥ 
अय पश्चात् । दिदकन्यसा आदेत्या वेदवव्यखाः सद्यदयेन स- 

घे ठउयश्चनवत्करोति तस्य र्थप्रोतश्च स्थेऽवस्थितः धरोत इव अस- 
मर्थः अन्येरथिभिरतुद्यस्थः प्रस्खांचन्ती च्म्टोचन्ती चतस 
चुर्मांसं प्रति आत्मानं प्रम्लोचन्ती च दशेयन्ती च स हितस्याःस्व 
भावः अयुम्छोचन्ती च पृवेवद्याख्याताः । व्याघ्राः सपः ॥ १७ ॥ 

अयमुत्तरात् । अयं यतः उत्तरतः संयद्वसुः संयन्ति वसुनो धन 
स्य छिप्खवो य प्रतिस संयद्वस्ुगज्ञः । दीयते हि तच्च प्रखतेभ्यः 
त्ष्यैस्तीकष्णे अन्तरिक्षे क्चिपति पश्चाविति तार्य । अरिष्टनेमिः अनु 
पटिसितायुधः विश्वाची च सवेप्रत्यञ्चनशीखा साधारणा हि सा 
धघुताचीच धताञ्चना। घृतं चाप्सरसामन्नम् । तथा चोर्वशीवा- 
क्यम् । घृतस्य स्तोकं सङृदहः प्रादनामीति आपः वातः॥ १८ ॥ 

मध्ये । अयसुपरि । अयं पञ्जन्यः उपरि अवौग्वुः अबौगश्चितं वसु 
धनम् उदकलघ्चषणं प्रजाभ्यो ददात्य्वाग्वसुः पज्लन्यः तस्य सेनजि- 
श्च ! सनां जयतीतिसेनजित् सुपेणश्च सोभनसेनः । उर्वशी च । उ. 
खः प्रथुः वशः काम)ऽस्या इति उतरी । पूवेचित्तिञच पूर्वं प्रथमं पु- 
खां चतस्तामभ्युपेति सौमाग्यातिश्यात् । अवस्फूङ्गन् प्चन्यो हेतिः 
स्पूरेतिवेज्जनिधो षाः विद्युत्पहेतिः ॥ १९.। 

छन्द स्या उपदधाति । अध्चिसृद्धौ । आग्नेयः प्राक् तपश्च तपस्य- 
त्यतः 1 प्रथमः ञयुचा गायनः | प्रथम्रा व्याख्यात्ता ॥ २५॥ 
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अयमभ्चिः ! कषिरभिनयेन ददौयति } अथम्चिः सहस्िणः सह- 
सराणि बहूनि विद्यन्ते यस्य तस्य वाजस्यान्नस्य शतिनश्च प 
तिरधिपतिः । मूद्धौ कच रयीणाम् । अचिरं स्वेषां धनानां पर 
धानं धनं दृष्टादण्टसाधनं हि । कविः क्रान्तद शैनश् अतः स्तुमः ॥२॥ 

त्वाम्चे पुष्कराद् व्याख्यातम् ॥ २२॥ 
भुवो यक्षस्य चेष्टुभस्छयुचः प्रथमा व्याख्याता ॥ २३ ॥ 
अबोध्य्चिः। योऽयमश्चिः अवाधि प्रतिबुध्यत कञ्माणि स्वमधि- 

कारं समिधा सबरिन्धनेन जनानामध्चिहोच्िणां सत्यात्तिथिभोाजन- 
क्षानयद्धासपन्नानाम् । कथमिव प्रतिबुध्यते धुभिवायततीम् । यथा 
धनुमागच्छन्तीं वत्खः प्रतिबुध्यते यथा च उषसमागच्छन्तीं सतु 
ष्याः व्रतिवुध्यन्वे । तस्याहुतिभिद््स्य यहा इव प्रवयायुज्ञिडा- 
नाः । यह्वा इति महतो नामधेयम् । यथा महान्तो जातपश्चाः पश्चि 
णः चया चृश्चश्ाखां धोल्िहानाः परित्यजन्तः ऊध्वं गच्छेयुः । एवं 
प्रभानवः सिखते भरसपैरिति भानवः अचीषे महान्ति नाकमच्छ । 
अच्छमेरप्तुपिति शाकपूणिः | स्वगेखाकममि ॥ २४॥ 
ह अवोचाम । उद्वातासे बवन्ति । अवोचाम उक्तवन्तः वयं कवये 
क्रान्तदश्षनाय मेध्याय यज्ञिय वचः स्तुतिरश्चणं वाक्यं वन्दा 
वन्दनराीख ब्रषभाय वर्षिते आहुतिपरिणामासिग्रायनतत् । वृष्ण 

सेक्रे यूने परिणामरदिताय । दानीं गविष्ठिरः होता यवि वाचि 
स्थिरः अप्रस्याव्यः तस्य अ्चिरधिश्ठाज्ी देवता । नमसा अक्षन सं- 
युक्तं स्तोमं स्तुतिम् । अद्य आदहवनीयाख्ये अश्रेत् आसञ्जयिष्यति 
अ्चिसंवन्धं करिष्यति । कथमिव दिवीव रुक्मम् । यथा दुखोके 
र्कम सोचनमादित्यम् । उरूग्यश्चं बहीभिः स्तुतियियुक्त स्वरसोष्ठ- 
तादियुक्तस्तोम आदितस्यनोपमीयते ॥ २५ ॥ 

अयमिह । जागवतस्तेचः प्रथमा व्याख्याता ॥ २६॥ 
जनस्य गोषाः । यो यजमानस्य गोपाः गेपायिता अजनिष्ट जा- 

तः जागरविः जागरणश्ीरः उन्छृष्ज्ञानः अभिः खदश्चः शोभनीत्खा- 
हः सुविताय नव्यसे सुप्रदूताय कर्मणे नवतराय ख घृतप्रतीको 
धरतमुखो श्रहता भाञुना दिविस्पृशा । दुतिमषद्धेमाति । छुचि शो 
तेज्वरखतिकम्मेणः । यद्धा--मङुष्येस्यो--विज्ायपमनः.मतष्यसवद 

 दौषेश्ने लिप्यते ॥ २.७ ॥ 
2२9 
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त्वामधरै । यंवा है अच्च अङ्गिरसः ऋषयः गुहाहितं निगूढे प्र- 
देद्य ऽवस्थितम् । अप्सु अथिर्देवम्यः उदक्रामत्सोऽपः भ्राधिश्चत् इत्ये. 
वमादिनिदानमस्य मन््रस्य । अन्वचिन्दह्टुब्धवन्तः । पुनरपि नष्टं सन्तं ` 
रिश्रयाणं बने वनेऽवस्थित्तमोषधिषनस्पतिषु अन्वचिन्दन्नङ्धि- 
रस इति चत्तते । ख त्वमिदानीमपि जायसे अरणिकाष्ठेभ्यो मथ्य- 
मानः । सहो महत् । सष्टसा बङेन महता इति विमक्तिव्यत्ययः । अ- 
तश्च कारणात् व्वामाहुः ऋषयः सहसः पुत्रं बलस्य पु हे आङ्किर 
इत्यग्नेः संबोधनम् ॥ २८ ॥ 

सखायः सम् । आनुश्टमस्ञयुचः । यजमान ऋत्विजः संबोधयति । ` 
हे सखायः खंगत्य दछ्णुत वः युष्मान् अवीमि सम्यञ्च संगतम् 
की भूतस् इषं हविखश्चणमन्नं स्तोमं च अिचरत्पञ्चद शादि । अग्नये 
आभमस्त । कथभूताय अग्नये वर्षिष्ठाय कलितीनां मचष्याणां पृथुत- 
माश्च । ऊजो नप्ञे अपां पौत्राय । अद्भ्यः ओषधिवनस्पतयो जायन्ते 
ताभ्योऽग्निः । सहस्वते वङवते ॥ २९२ ॥ 

संसमित् । अ्रस््नेदः पादपूरणे इत्युप्रसगाभ्यासखः | इदिति 
पादपूरणः । युव दति विकरणव्यल्ययः। यः त्वं संयाषि संयमः 
लिहे ब्षन् वर्षतः अश्च विद्वानि बक्ूनि अयः इंदवरः सन् आरे. 
स्यालोच्य यजमानानाम् इडायाश्च गोः पदे कमा समिध्यसे । यद्वा 
इडायाः पृथिष्याः पदे उ्तस्वदौ सदीप्यसे सख नः अस्मभ्यं वदूनि 
धनानि आभर आहस देहि ॥ ३० ॥ 

स्वां चित्रश्रवस्तम } चित्रं नानारूपं श्रवो धनम् अतिकायेन यस्य 
सं चित्रश्चवस्तमः तस्य संबोधनं है चि्श्रदस्तम हवं तें त्वामाह 
यन्ति विशु मयुष्येषु मध्ये स्थितं जन्तवो मनुष्याः । कथभूतं रोचि" 
ष्केद्राम् । शोचन्ति दीप्यन्ते ज्वालाः केरास्थानयाः अस्येति शोचि. ` 
ष्केशाम् हे युरगप्रिय बहवो धज्ञमानाः प्रिया अस्येति पुरप्रियः बहनां 
चा यजमानानां रियः बह बा हविः भियमस्येति समासरविक्षेषाः । 
तस्य संबोधनं हे पुरुभरिय । किमथेमाहयन्ति हत्याय बवोढवे.-ह्- ` 
चषि वादु विभक्तेपरिणाभमः॥ २९॥ 

घना वः । प्रगाथोऽयम् । तत्र च बृहती पूवो सतोदृहत्युत्तसा 
तच्च प्रगथनध्रमण त्तिखो बहस्यः संपादिता: । दयोस्तु व्याख्यान- 
म् । नहि शाखे व्यूढानां मन्वाणामर्थान्तरं चिद्यते । तथाच ।आ 
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त्वा जिधमीति श्ुतिन्यतिषिक्ताभ्यां . दोमयुक्का प्रगुणाभ्यामेव 
व्याख्यानं करोति । अतः प्रगुणो व्याख्यायते । एना अनेन नमसा 
अन्नेन । घ इति पाद पूरणोऽथोसम्भवात् । अश्चिम् । ऊजां नपातम् ¦ 
अपा पोत्रम् आह्वे आह्वयामि भियं सवजनभ्रियम् । चत्तिश्र- 
म् । अतिशयेन चेतनायुक्तम् । अरतिम् अखमातं पयोप्तमतिं 
स्वध्वरं शोमना यज्ञा अस्य विद्यन्त इति स्वध्वरः ¦ विदव- 
स्य सवस्य यज्मानजनस्य दुतस् । अश्तम् । अमरणध्म्मांणम् ॥ 
ख योजते । स एत्राधिः योजते युनक्ति अरुषा अराचनावद्वो 
रथे विश्वमोजसा सर्वस्य भोक्तासे द्वितीयाद्विवचनस्य स्यानेद्ध 
योः प्रात्तिपदिकयोसकारः । स एव च दुद्रवत् । गच्छति । €वा- 
हुतः शोभनेन परकारेणाहुतः खन् क गच्छतीच्यत आह यत्र सुब्रह्मा 
यज्ञः} सु्रह्यग्ररणं स्वैत्विगुपलक्षणाथं शोभनत्विग्यज्ञः सुशमी 
च ! दाभीति कवेनाम । रोभनानि कमाणि यास्मन् यज्ञे सि सुरामा 

वसूनां देवं ब्ुनां र्द्ःणामादित्यानां देवानां यस्मिन् यज्ञे च्छ 
सानि सवनानि । एवमध्यादहारण विभक्तिव्यत्ययेन च वाक््यसा- 

` भञ्जस्यम् । राधो जनानां धो धनं च यत्र जनानां उपर तत्र 

स योजत इति सम्बन्धः ॥ २२ ॥ ३३ ॥ ३४॥ 
अश्च वाजस्य उष्णिहस्त्यनचः | है अप्र यस्त्व वाजस्यान्नस्य 

, गोमतो गोभिः संयुक्तस्य देशान इदवरः । दे सहसे यदहो बलस्य 
पुज ! सह इति बखनाम । यहुरिति पुत्रस्य नाम मथ्यमानो जायते तस्मा 

देनमाह सहसखस्पुत्रमित्यादि । स त्वमस्मे धेहि अस्मभ्यं देहि हे जा- 
दः महि महत् अवः भरवोऽन्नखश्षणं घनं गोभिः संयुक्तम् ॥ ३५ ॥ 
ख दधानः। य उक्तयुणः ख दधाना दाप्यमानः करुः उपकारः 

` भूतः वासयिता वा कचिः मेधावी अ्चिः इडेन्यः स्तुत्यः गिरा वा- 
चा चयीरश्चणया । परस्तु पादः प्रत्यक्षकृतः । अतो भिन्नं वाक्यं रेव- 
त् रयिमत् धनवत् अस्मम्यम् ।, अस्मदथेम् । हे पुवंणीक बहुषु 
खे अनीकं सुखं पुर बहु नाम ।. यतो दह्वं छतश्चाञ्नावम्यादध्माति 

„ तत एव प्रदहतीति श्रुतिः । दादि दाप्यस्व एक काक््य त्वा 

उयार्यरयसे । यत्तदोव्यत्ययेनं । यः स्वाभिकानो दीप्यमानः वसु धनं 

तापपाकप्रंकारौः उपकास्कः कविः क्रान्तदश्चेनः । अद्धि; इंडेन्यः 
कतात् कद किः 

स्तुत्यः ऋषिर्भिगिस वाचात त्वा त्रवीमि रवद्धनचद्स्मद्थः ब्रा 
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णस्य दीप्यस्व ॥ ३६॥ 
क्षपो यजन् । यस्त्वं क्चपः क्चपयिता है राजन् रश्चसाम् । उत. 

त्मना अप्याद्मनेवं स्वभावत पव हे अधरे वस्तोः अहः सम्बन्धिनां 
रश्चस्ताम् उत उषसः अपि उषः सम्बन्धिनां सः । हे तिग्मजम्भ व- 
ज्रदष्र। तिग्मापरेति वज्रनाम । रक्चसो दृह परतत्येत्यथेः ॥ ३७ ॥ 

भद्रो नः। दे ऋचौ । पूवी ककुप् ब्हव्यु चतय । तिखः ककुभः स- 
म्पादिताः सुभगेति चित्यमर्चि सम्बोध्य प्राथयति भद्रः भन्दनीयः 
नः अस्माकम् । अश्निः आहुतः अभिहतः भवत्विति शेषः । भद्रा रा. 
तिः। रा दान । रातिः दानं मवतु हे सुभग महै दवयेयुक्तं 

तैदवर्थस्य समग्रस्य धस्मस्य यासः निथः॥ 
ज्ञानवेराग्ययोश्चेव षण्णां मग इतीङ्गना । 
भद्रश्चाघष्वसे यज्ञो मवतु ! क्रञ्च भद्रा उत प्रशस्तयः प्रसना 

नि मवन्तु अस्माक भद्रं मनः । यद्धं स्तुत्यं मनः कुरुष्व वत्र 
तूं । शात्रुबव्ाय तुथतिषेघङृम्मो । येना समत्छु । येन मन. 
सा सत्यु सथ्रामेषु सासदः । षड मर्षणे छन्दस्यभिमवे 
च अिमवक्ि। किंञ्च । अव स्थिरया तुहि । अवतनुहि अवतां 
रय सेथसभि किनानि धनूषि भूरि शद्धैवां बहुमकारं बरुपात्मनि 
ङुवेताम् । चष्धं इति बलनाम । अत्तिवखायमानानाम् । ततो बयं 
राभिरपरतिवध्यमाना वनेम सम्मजेमहि. । तानव रावन् ते तव 
आभाषः आअथषएटयागः ॥ ३८ ॥ २९ ॥ ४6 ॥ 

आध्र तत मन्ये ।, पाङ्कसूब्युचः । तमहमश्नि मन्ये जने । यो व- 
खुः धनं तापपाकप्रकाैरुपकु्वन् धनयित्युच्छते । यद्वा वसुबोस- 
चिता.। अस्तं य यान्ति धेनवः! य चाग्निपरुद्शुतं ज्ञात्वा प्राप्तोऽस्माक 
दो हकार इति ! अश्वं गृहं यन्ति धेनवः । अस्तं गरहमर्वन्तः अद्वाः 
आरावः शीव यन्ति स्वामी हि पलुनापण्निः। ख तजतः पडत 
विन्द्तत्युपक्रम्य तस्मात्सलवोनरतून् पशावोऽभ्निमभिस्तपैन्तीति श्रु 
तिः । अस्तं च नित्यासः शचाद्वतिकाः बालिनः सुहयाः सेन्धवाभि- 
प्रायमेतत् । य उपास्यमान पएतत्सवं यजमानस्योत्पादयति तमग्निं 
मन्ये । अधस्तनश्त्वारः पादाः प्रोक्षङृताः । अयं तु पत्यश्चङतो- 
ऽध्याहारेण परिपूतः । यदि ख त्वमाभ्निः इषमन्नं स्तोतृभ्यः यज- 
मानेभ्यः आभर देहि ॥ ४१ । 
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सोऽग्निः । स एवाग्निः यो वसुरिति गीयते स्तोतभिः संयमा- 
यान्ति धेनवः समायन्ति च यं धेनवः समवेन्तो रघुद्रुवः समायन्ति 
च अवेन्तोऽदवा लश्ुद्रवणा समागच्छन्ति वस्ुजोतासः कस्याणज- 
न्मानः सूरयः पण्डिताः । एतदुक्तं भवति । करि तेनाग्निना यत ए- 
तत्सवेमात्मद्धारेण यजमानस्य नोपगमयतीति स चत्वम् इषं स्तो. 
तुभ्य आसर ॥ ४२॥ 

उमे सुश्चन्द्र । हे अघने सुश्चन्द्र रोभनश्चन्द्र इव धनानामुत्पा- 
दक शाभने हि चन्द्रमसि धनान्युत्पयन्त इति ज्योतिः शादख्रषिद 
प्रतिजानते । यदा कल्याणद्हादन उभे दवीं उम हस्तौ दव्यौकारों 
छृत्वा श्रीणीषे ध्चयसि आसनि आस्ये सुखे सर्पिषः पानाय उतो न 
उत्पुपूया; अपि चेवं ब्रूमो यदि नाम उदृक्षिप्य सप्िषो भाष्डमत्यर्थ- 
मज्ञार पर्येद्स्माक साधु कृतं स्यात् । उक्थेषु यज्ञेषु हे हावश्पते 
बरपते यदयेवमिष स्तोतृभ्य अप्सर ॥ ४३ ॥ 

अग्ने तमद्य । पदपाङ्कस्तरचः । हें अग्ने तं तावकं कतु यज्ञम् 
अश्र ऋध्यास समद्धयेमहि । कथद्निव यद्व न स्तोपरैः } यथादवम् 
आदवमधिक स्तुतिभिः समद्धयेयुरवं समद्धेयमहि कर्तं संकदट्पभिष 
ते तव सम्बन्धिभिः ओहैः षहैरेतद्रूपं प्रापणेः त्वन्नामवन्धुकमैरु 
पयुक्ताभिः स्तुतिः दद्मि यक्तं समद्धेयेमहि इति स- 
मस्ताथः॥ ४४ ॥ | 

अधा ह्यभ्ने। अघ अथ समनन्तरमेव । हिः पादपूरणः । हे अघने 
कतो: भद्रक्य सङ्कखपस्य सेदं वीर्यस्य दक्षस्य तस्येव सखद्धस्य स- 
खद्धो हि सङ्कल्पो दश्च इच्युच्यते । साधोः अतिदाययुक्तस्य स्थीः 
इव बभूथ मव ऋनस्य यज्ञस्य बृहते भव च ॥ ४५॥ 

एभिन्नेः । एभिः अकैः मन्त्रदः अस्माकं सम्बन्धिभिः स्तूयमान 
इति रषः । अस्मान् अवाङ् । अभिम्ुखाश्चनः । कथमिव स्वर्ण- 
ज्योतियेथा स्वर्यं उ्योतिर्द्यादारभ्यावोगश्चनं सवैप्राणिनो- 
ऽुग्रह्णाति। प््वं भवावागश्चनोऽनुग्रहपरतया हे अग्ने विदवेभिः 
अनीकैः स्र॑मुखेः अनीकं मुखं खुमना दोमनमनस्कः खन् ॥ ४६ ॥ 

अश्च हातारम् । यतिच्छन्दाः | अष्िरत्यश्टेवा । तमहमधि ले 
तारं मस्ये जानामि दास्वन्तं दानवन्तं चश्ुं बासयितारे सूये स- 
हखः बस्य पुत्रं जतवेद्रसं जातयरज्ञानं विभ न जातवेदसं विप्र 
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मिव जातपन्नान यः देवः इनः दिनकरः ऊरध्वया स्वाखया स्वध्व- 
रः साघुयज्ञः। देवाच्या छपा । देवान् भरत्या देवान्प्रति गत 
या कृपा करिपतया चतस्य विभ्रष्टम् । अदुवष्ि साचा घत- 
स्य विथ्रदो पातम् । अदुक्ामय ते दीप्त्या आ्ञुह्वानस्य आहूयमा- 
नस्य सर्विषो घतस्य तमहमग्नि होतारं यन्य इति सम्बन्धः ॥४७७ ॥ 

अग्ने त्वं द्विपदः । उयुचो व्याख्याताः ॥ ४८ ॥ 
येन ऋषयः । अषछाभिक्रभ्भिः पुनधितिश्चीयते तच्च षर् चिष्टुभः। 

दे अ्चुष्टडुमौ । येन तपसा ऋषयः सत्रम् आयन् । आगतवन्तः 
इन्धानाः अग्निम् । आद्ीपयन्तो ऽग्निम् । उष्यं स्वराभरन्तः। स्वी. 
कु्वाणास्तेनेवाहं तपसा स्रमागत्याभनिमादीष्य स्वखकं च 
स्वीकृत्य तदिमन् अहं निदधे स्थापयामि नाके आग्नि न विद्य- 
ते अकं य्न गतानां स नाकः स्वगां रोकः | यमाहुः मनवः मननध्र- 
धानाः स्तीणवर्हिष सर्वैयेज्ञलाधनैः सपादितस्ुखमित्यथः ॥ ४९ # 

ते पंल्लीभिः । तदः ्रवणात् यदोऽध्याहारः । द्वितीयाद्ध्ात् 
व्याख्येया । यं नाक गृह्घानाः स्वाङ्क्व॑न्तः ऋषयः सुकृतस्य लो- 
के साश्ुकृतस्य स्थाने तृतीये पृष्ठ आधेसेचने ऽवस्थिता दिव एक- 
 देछीभूते यथादिव्यस्तपतीति तं पल्लीभिः सह अुगच्छेम । हे देवाः 
पुत्रेभ्रोठभिः अपि च हिरण्यैः ॥ ५० ॥ 

आ वाचो मध्यमरुहत् । आरूहद् वाचो मध्य यत्रैष चीयते भुरण्यु 
भता अय् अशनिः खतरपतिः शोभमानानां पतिः चकितानः चेत- 
यमानः । किञ्च पृष्ठे पएथिन्याः निहितः स्थापितः दविदतत् दीप्य- 
मानः । अधस्पदं पादयोः अधः इृणुतां करतु ये पृतन्यवः ये पा- 
प्मानः तान्सान् ॥ ५९१ ॥ . 

अयमग्निः । अयमग्निः वीरम: अतिद्टधेन अरः वयोधाः च- 
योऽन्न हविकंश्चणमस्मिन् धीयते सहसख्ियः सह खाहैः दयोत्ततां दीप्य 
ताम् । अप्रयुच्छन् अप्रमत्तः | छिञ्चं विभ्राजमानः संाररस्य मध्ये । 
इमे वै लोकाः सरिर दीप्यमान एषु रोकेषु उपग्रयाहिं यात्विति 
पुरुषञ्यत्ययः पेक्ष तत्वान्मन्त्रस्य दिव्यानि धाम धामानीति वहु 
वचमेन सङ्गतिः स्थानानीति पयोयः ॥ ५२॥ 

ऋशनाहः मन्बडक् । समस्प्रच्यवध्वमेतमग्निम् । उपसंप्रयात च 
त्वां हे. अग्ने पथः देवयानान्रषीणां कृणुध्वं कुर इति वचनव्यत्य- 
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यः! किञ्च पुनरपि इण्वानाः कुवौणाः ऋषयः पितस युवाना वा 
क् मनश्च पितरा युवनेवि श्रुतिः। ाङ्मनसी युवाना तरणे अया- 
तथामे अन्योऽन्यं सेगते वा । संगते हि वाक् च मनश्च यज्ञं साधः 
यतः! अन्वातांश्तीत् त्वयि तन्तुमतम् 1 अन्वावापत त्वयि तन्तु 
यक्लमेतं हे अभ्रे ॥ ५३॥ 

उद्बुध्यस्व । प्रतिबुद्धो भव । हे अग्ने प्रतिजागरहिचत्वं तत 
इष्टापूर्तं संखज्ञथां स्वत्परसादचयजमानेन सह अयं यजमानः इष्टापू- 
सौभ्यां संखृष्ये यवतु ततः संखृष्टापूत्तः सन् गतकद्मषः सन् 
अस्मिन् सधस्थे सहस्थाने देवरैः घुनरपि विधिनष्ठि अध्युत्तरस्मिन् 

` सर्बोत्छष्ट आदित्यरोके विद्ये देवा यजमानश्च सीदत सोदन्तु 
विदेदैवेथजमानस्य समानलोकता प्राध्येते ॥ ५४ ॥ 

येन वहसि । येन हेतुना सामर्थ्येन बघा वहाक्ि प्रापयसि सह- 
सरम । येन हे अग्ने सववेदसं सवेध्रनं तेन इमं यज्ञं नः अस्मत्संब- 
न्धिनं नय प्रापय स्वर्दैवेघु गन्तवे स्वगे टोकं देवान्प्रति गमनाय । 
यज्ञे हि स्वभगेखोकं गतेऽस्माकमपि गमनं मवति । तदुक्तम् | सोः 
ऽस्येष यज्ञो देवखोकमेवाभिवेति तदनूची दक्षिणायां ददाति दैति 
द्श्चिणामन्वारभ्य यजमान इति ॥ ५५ ॥ 

अयं त इति व्याख्यातस् ॥ ५६ ॥ 
ऋतव्ये तपश्च । तपस्यश्चति व्याख्यातम् ॥ ५७ ॥ 
विदवं उयोतिषम् परमेष्ठी त्वेति व्याख्यातम् ॥ ५८ ॥ 
लोकं पृण ॥ ५९. ॥ 
ता अस्य ॥ ६० ॥ 

इन्द्रं विद्वा इति व्याख्यातम् ॥ ६१ ॥ 
विक्णींमुपदध्राति । प्रोथददेवः । आग्नेयी चिष्टुप् । मथ्यमानो- 

ऽग्निः प्रोच्यते । प्रोथतिः शब्दाथेः । चब्दायतेऽग्निः । अद्वो न य- 
चसे ऽविष्यन् ¦ अश्व इव यवसे घासे विषयभूते अविष्यन् व्रसिष्यन् 
यदा यस्मिन् काले महः महतः संवस्णाद् संनियतेऽस्मिन्नग्निमि- 
ति संवरणमरणिकाष्टस्ुच्यते । अरणिकाष्ठात् व्यस्थात् व्युत्तिष्ठति- 
अकारीमवति । आत् अथानन्तश्मेवास्याग्नेः चातः असु वात्तेः 
दाचि: सदीपनः । अध अथ समानार्थौ छन्दसि । स्म लिपातोऽन- 

थकः! ते पतस्येत्यथैः । त दत्र युष्मदः प्रयोगः परोक्चतत्वान्म- 
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न्स्य । श्चुतिरप्यश्चुम् दर्शयति 1 अथैतस्य बजने ष्णं भवतीति । 
व्रजति गच्छत्यनेनेति बजनं कृष्णं भवति ॥ ६२ 

स्वयमातृण्णाम्ुपद्धाति । आयो । आया द्यां भासीत्यार- 
म्भः । यच्छनब्द्योगात् । आयाद्यां मास्ति । दखोकसंस्तवोऽस्याः 
स्वयमातृण्णायाः ! आभासि प्रकाशयसि यास्व घां दलोकम्। 
आपृथिवीम् ! आमासि च पृथाम् । उवन्तारिक्म् । आभासिच 
उरु बिस्तीणम् । अन्तरिश्चं तां त्वां रदिमवतीं रददिमसयुक्तां भास्व- 
तीं भासा सयुक्ताप् । आयोः अयनस्य आदित्यस्य त्वां सदने अव- 
स्थाने सादयामि अचतः अवनस्य पःलयितुः दीप्यतो वा छायाया 
म्। आश्रये समुद्रस्य सयुन्दनस्यादिव्यस्य हृदये प्रघानप्रदेश्े आ. 

दित्यो हि सर्वं समुन्दतीति समुद्र उच्यते ॥ ६३॥ 
परमेष्ठी त्वा सादयत्विति व्याख्यातम् ॥ ६४ 
अचि पोक्षति | हिरण्यराकखखदस्ण हातेदधेद्धे प्रकिरति सह 

सस्येति प्रतिमन्नम् । खदहद्यस्य प्रमा प्रमाणं अवसि । सहस्रस्य 
प्रातिमा प्रतिमाने भवासि । सहस्रस्य उन्मानं भव्ति तुखामानं 
भवलि  साहख्ः सइखादऽकि । अतः सद्ख्राय त्वां भोक्षामि॥६५॥ 

उव्वरङ़तौ मन्बमाष्ये पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
ध 

अथ षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
नया (य ध १५०७० 

शतरुद्वियहोमः । अथातः शवरुद्धियं जुहोति इत्युपक्रम्य स 
एषोऽजाध्चिशितो बुयुकष्यमाणो स्द्ररूपेणावतिष्ठने तस्य त्षणं दे 
वैः छतं द्वितीयं द्रोनं यद्धैेतच्छतरुद्ियं ज्॒होतीव्युपक्नसम्य प्रजा 
पतेविखस्तादित्यभिधाय मन्जाश्मनुशुण्येन श्युतिमवति स एव 
शतरीःषी रुदः समभवादिति । नमस्ते सुद्र मन्यवे । रौद्रोऽध्यायः प- 
रमेष्ठिन आष देवानां प्रजापतेवोययोऽयुवाकः षोडशामिक्रम्भिः तत्र 
पको रुद्रो देवता । एका गायत्री तिख्नोऽनष्टुभस्तिखः पड्यः स- 
्ाचुष्टुमो देः जगत्यौ । नमोऽस्त ते । हे रुद्र तव सम्बन्धिने मन्यवे 
क्रोधाय उतो अपिच तव सम्बन्धिने इषवे काण्डाय नमोऽस्तु । 
बाहुभ्यामुत अपिते तव सम्बन्धिभ्यां नमोऽस्तु ॥१॥ 
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थातेशद्रं हिधा तनूः ।यातेतवहे दद्र शिवा दान्तः तुः शरी. 
रम् । अघोरा आविषना । अवापक(शिनो । वावप्रश्चखं या प्रकाशः 
यति सा पापकाशिनी न वादकाद्िनी अपफापकाडिनी तया! नः 
अस्प्ान् तन्वा रन्त्या खखतमया छखयिदृतमया अविदयेन 
सुखयिच्या हे गिरिशन्त । गिसै प्ते ऊखाराख्ये अवस्थितः शं 
सुखं तनोतीति गिरिन्तः। यद्वा भिरि काच्यवस्थितः दुखं तनो- 
ति । यद्वा गिरौ मेघेऽवस्थितो इद्िद्धरेग शुखं नेति तस्य शम्बो 
धन गिरिशन्त अभिचाकश्मीहि | अभिपद्य खयि तमेवेति देषः । 

चाकरीतिः पदयतिकस्मां ॥ २॥ 
यामिघुम् । यावियु कण्डं हे गिरिदान्त गिरो पवेतेऽवस्थितः 

कैखशाख्ये सुखं तनोति इति गिरिशन्तः तस्य सम्बोधनम् | 
है गिरिखन्त हस्ते बिभर्षि धारयसि अस्तवे असितुं ्चष्वुकित्यथेः। 
शिवाम् । हे गिरित्र भिसै कैरखाेभ्वस्थितः चायते शतानीति गिरिः 
छः तस्य सञ्देध््ं हे गिरिजां इर । किञ्च मा ह्िषकीः माव 
धीः पुरूष जगत् जङ्गम च गदि ॥२॥ 

रिवन चला । दलिवेन वचनेनत्वात्व हे निरिद्ल गिरौ केरा 
साषख्ये शेरत इति भिर्शिः । अच्छाददामसि । अच्छसेयप्हमि 
ति शाकपूणिः । इदन्तो मसि । अभिवदामः | तथा अयिवद्षमः 
यथा येन प्रक्रारेण नः अस्माकं सवेभित् | इच्छघब्द् एवाथ स्वमेव 
जगत् जङ्खमादि । अयक्ष्पं यक्ष्मा व्याधिस्तद्वहितं सुमनाश्च शोसन- 
मनस्कम् । असत् भ्रूयात् ॥ ४॥ 

अभ्यवोचत् । अधीर्युपरिभावमेहवयं का अधिचदतु जवीतु क- 
अ्ित्स्वकीं पुरुषं मगवान् रुद्रः अध्ववक्ता रेदवर्यभेव यो वदितुं 
जानाति । प्रथमो देव्यो भिषद् । देवसस्वबन्धी भिषक् वैयः। किम 
धिवदतिवित्यत आह अश्च सवोन् जभ्मयय् । जम जमी ग- 
अवियमे ¦ सवोन् सवेप्रकारान् । नारायन् स्वाश्च यातुधान्यः अघ- 

(| 

` राखीः परासुव क्षिपतु ॥ ५ ॥ 
(4 असी यः । आदित्यरूपेणा स्रः स्तूयते । अभिनयेन दशेयन्नाड् 

असा यस्तास्रवणे उद्यकाठे । अस्तमनकाटे च अद्णः उत बभ्र 
अपि च वभूरवणेः बमः कपिरो चणेः सुमङ्रः शोभनानि म- 

ये ह्खानि यस्येति समङ्गः । अवास्य रेड इह इत्ययुषङ्ः । 

छः 
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च एनं भगवन्तमदिस्यं उद्रः रद्मयः जधितः इतश्चेतश्च दिषु 
सवासु चं श्चिताः स्थिताः सहस्रशः अखस्याताः । अव एषां हेड 
देमहे । अव इमहे अवनयः एणं संबन्धि । हेड इति क्ोधनामसु 

` पठितम् । यद्ध रद्र एवोच्यते । असौ यस्ताञ्चनवणैः अदणवर्णः अ- 
पिच वसरुवणेः सुसङ्खखः अनक्ानि रूपाणि खद्रः करोति कायैव- 
शात् सप्न्यत् ॥ ६॥ 

असौ यः! आदित्योऽवसर्पेति । अवाचीनं सपति गच्छत्थ- 
स्तमयकाडे नीलग्रीवः । नीलग्रीव ईइवास्तं गच्छन् टक्ष्यते धनुमा- 
चरेण प्रा्ठरोहितमण्डलाभिप्रायम् । उतेनं गोपा अदश्चन् । अथैनं 
गोपालाः पद्वयन्ति गवां प्रवेश्नकारं मन्यमानाः । अद्श्रननुदहा- 
येः । अस्मान् अत्यन्तद्धदुहृदयतम इत्यसिभ्रायः । यद्धा रुद्र एवोच्य- 
ते । ऋषिराह । असौ यः अवाचीनं सपति अभिञुखमागच्छति 
नीलग्रीवो नीरुकण्ठः विलोहितः विगतकद्टुषभावः उतैनं गोपाः 
अदधन्नदश्चन्युदहाय इति । अगोपा रज्गनादिभसिद्धिः ददौयति । स 
मस्समन्यत् ॥ ७॥ 

नमःऽस्तु नमस्कायेऽस्तु नीटप्रीवाय नीरुदण्ठाय सहश्लाक्चाय 
बहृश्चाय मीदुख । मिह सेचने । सिक्वे तरणाय अविपरिणामीति 
स्तूयते । अथो अपि.च ये अस्य सत्वानः खत्दयूता शद्रः अहं ते- 
भ्यः अकरं करोभि नमस्कारम् ॥ ८ ॥ 

दुख धन्वनः । धनुषः त्वद्युमयोः अ्ल्यधद्चुरन्तयोः ज्याम् । 
याश्चत तव हस्ते इषवः काण्डानि ताः पसवप पराश्चिप हे मगवन्॥९॥ 

चिञ्यं धञ्ुः | विगतगुणं धुः कपर्दिनः कपद्ऽस्य्यस्वीति क- 
पदीं कपद्।ऽस्य अटावन्धः । विदादयः शव्यरहितः वाणवान् 
वाणा अस्य सन्ताति वाणवान् इधुधिः उत अपि च अनेशन् | 
णा अददने । चषा अस्य या इषवः आगुः रिक्तः अस्य निषङ्गधिः 
निषज्यत इति निषङ्गः खड्शरुच्यते तथ्यरिपिन् धीयत इति स नि- 
षङ्घधिः । न्यस्वक्वेशख इत्यभिप्रायः ॥ १०। 

याते। खा तवदहेतिः आयुधं हे मीदुष्टम । भिद सेखने 
तम युवतम परिणामनिकधद्धारेण स्तुतिः ह् 
घभूव ते इति अनथकः । धञुरिति देदिवविदषणव् । तया रत्या 
अस्मान् पवदेवत्तः सवेतस्त्वम् अयक्ष्मया व्याधिरद्दितया परिभ्रुज्ञ 
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यारिपार्य ॥ ११॥ 
परि ते । परिच्िणक्घु परिवजेयतु ते तवर धन्वनः धडुधः संव- 

न्धिनी हेतिः आयुधं काण्डलश्चणयप् यस्मान्विश्वतः । अथो अपिच 
य इषुध्िवौणवान् तव अस्छत्तः अरे द्रे निधेडि स्थापय तथि- 
घुधिम् ॥ १२॥ 

अवतत्य अवतःये धनुम्त्वं हे खडहख्राश्च दातेघुधे ¦ दातशरब्दो 
बटुपयोयः । निरीयै शाद्यानां खा । चातयित्वा पान सुखानि 
दिवः चान्तः नः अस्त्रां छुपनाः शोभनमनंस्कश्चं भवं ॥ १३॥ 

नमस्ते । नप्रोऽस्तु ते तव आयुधाय अनातताय अवतारितायं 
धुष्णवषे धषैणरीलाय सुश्वद्यःय उभाभ्याम् उत अपि च दव नमो- 
ऽस्तु बाहुभ्यां तव धन्वने घद्ुष नमस्कार इत्यनुदर्तते ॥ १४ ॥ 

मानः। मा वधीः नः अस्माक महान्तं बुद्धं वयःश्रशतिभिः उत 
मा नो अथेकम् । अपिचमा वधीः नः अस्पाकम् अर्भकम् अल्प- 
कम् । मान उक्षन्तम् । मावधीः नः अस्प्राकम् उश्चन्तम् । उश्च 

सेखने \. सिञ्चन्तं तरूणमिति यावत् । उत मान उश्िवद् अपिच 
मा बधीः नः अस्माकम । उद्धतं सिक्तं गभस्थमित्यंथः । मानो 
वधीः नः अस््राकतं पित्तरम् । आदराथं पुनर्वचनम् । मदान्वानित्ति 
सिद्धत्वात् । मोत मातर मावधीः अपिच मातरं मा नः धियास्त- 
न्वः रुद्र रीरिषः । रिषविर्हिसलाथैः । माच रीरिषः मा हिसीः न अ- 
स्माकं परियाः तन्वः प्रियाणि छरीयणि पुत्रपौचप्रपोत्रटक्चषणानि 
हे सद ॥ १५॥ 

मानः। मा रीरिषः । रिषतिर्हिखाकस्मी। मा हिसीः नः अस्मा- 
कं कोके पुत्रविष्ये तनये पत्रविषये मा हिश्छीः नः अस्माकम् । 
आयुषि विषयभृतेमानो गोमा हिश्सीः। नः अस्माकं गाघुवि- 
घयभूतासुमा नो अद्वेष मा हिष्छीः । नः अस्माकमरदेवेघु विषय- 
भूतेषु । यद्धा वियक्तिन्यत्थयेन व्याख्यानम् । मा रीरेषः अस्माकं 
तोकं तनयम् । आयुः गाः आद्वान् । मानो दीन् खद् साभिनी 
वधीः । नः अस्माकं वीरन् हे रुद्र भासिनः । भाय कोधे । क्रो- 
धिनः कोधथुक्तान् । कः प्रत्युपकार इति चत् हविष्मन्तः दधिभा 
संयुक्ताः सन्तः सदाकारम् । इत् इच्छब्द एवाथे त्वामवाहयामहे । 

 आह्वयामो यागाथम् अनन्यश्चर्णा वययित्यभिद्रायः ॥ १६ ॥ 



२२७ शु द्यलुर्वद्यशरध्यान्देनसंहिताथाध्ये 

नमो हिरग्यवाहवे । इत् उत्तरं यजूषि द्रापे अन्धसस्पत इति 
यावत् } योद्धयो ख्द्रयेः स्तुतिः । तिश्केऽ्यीदयो रुद्राणां कण्डि- 
कमयं कण्डिकायाम् अष खराः तपं च उश्यते नमस्कारः अन्ये 
अन्यतरतो नमस्कारः अन्येश्द्वाःते हते क्ोरतराः अदान्तदशः 
ये उमायत्तो नमस्कारा इति । नमोऽस्तु हिर्ण्यालङ्कारभूषिवयःहवे ¦ 
सेनान्ये । च सनां चयतीतिसिनाकीः दिशणं च पतये नमः| नसो चरु 
क्षभ्यों दरिकेन्चेभ्यः । बृश्चरूपेऽयो नमस्कारः दरितानि पणय॑भनि के- 
दम दव यषां छष्यन्ते । पद्ुनां पतये नयः । नमः शाष्पिञ्जुसाय । 
दध्रूदानि वृणानि राष्पं ठद्कणाय । त्विषि दसः तद्त् परथाना प- 
तये नमः । पथामिति प्राचे छब्दम् । नमो हरिकिश्ाय रोहितक 
साय उपकवीतिने यज्ञो पदीतिने दुष्टानां पत्तये नमः ॥ १७ ॥ 

नमो बभ्टुशाय वभरुषणोय कम्रूः कपिलः । व्याधिने विध्य- 
तीति व्याधी अन्नानां पतये नमः| नमो भवस्य हेत्ये। भवः संसारः 
देतिरायुध् संसारस्य छेष जगतां पतये नमः जगतां जङ्गमानाम् + 
नमरो खद्वायातताचिने । आततायिन आततेन धनुषा एतीत्यातेतायी 
उद्यतायुघाय चित्राणां पतये नमः । घुताय सूतः सारथेः अहन्त्यै 
अहन्त्र नहि दूतः किश्धापि हन्ति । वनानां पतये नमः ॥ १८ ॥ 

नमो रोहिताय । ब्णैतो निर्देशः । स्थपतये स्थपतिथहादी्नां 
क्ता विद्वकमरूपेण । दृ श्वाणां पतये नमः । नमो अुबन्तये भुवं प- 
था तनात विस्तास्थकतीति युवन्तिः वारिवस्छृताय वरिवो धनं 
तत्छृतं येन स वरिवस्छतः दीधेत्यं छान्दसम् । ओषधीनां पतये न- 
मः । नमा मित्रभे । व्रसिद्ध एव मन्वी । वाणिजाय । वणिगेव वा- 
णिजः । कृषश्चाणां पतये नमः । नदीकक्षः पवेतकक्चो वा । नमः उच्चे 
घोषाय प्रहाशब्दाय आक्रन्दते आक्रन्दः प्रसिद्धः । पत्तीनां पतये 
नमः । देस्त्यदवरथपद्ातिः पत्तिः ॥ १९॥ 

नमः त्स्नायत्तया । कृःल्ला(यततयेति श्रते तकारलोपः छान्द्- 
सः । त्ल्ञश्चासावायतश्चेति इत्छ्लायतः पुरितधद्रुः तस्य भावः क- 
त्छ्रायतता तया हेतुभूतया धावते । आकथैपूरं पूरितेन. धयुबे- 
त्यथः । सत्वनाम् । सत्वानां पतये नमः । सहमानाय अभिभवघनश्षी- 
खाय [नव्याने । नितसं विध्यत्तीते निव्याघ्ी आव्यातरेरनीनां प- 
तयन नपः । आ्रिन्यन्ति याः सेनाः ताः आञ्यायिन्यः। नमरो निष 
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ह्गिमे । त्नियङ्गः खजः कङ्कभाय कङ्कम् इति महन्मायद्ु पठितम् । स्ते- 
नां पवये नमः । स्तेनश्चौरः नप्रो निचेरवे । नितं चरतीति र 

चरुः परिचयाय् उवते यजे अरण्यानां पतये नमः} २०॥ 
नमो बश्ते ¦ वश्चविभेत्यथेः गन्ञे परिवञ्चते सवेता गन्त! 

स्तायूनां पत्तये नयः स्ताथुश्चैर एव नमो निषङ्गिणे इषुधिमते ¦ 
इथुधिरस्यार्तीति इद्धधितान् । तस्कराणां पतये नयः । तस्कर- 
शयेर ण्व । नपः खकायिभ्यः खक इति वज्जनामसु पठितम् ¦ 
खेन गृहीतेन पतु शीटमेषाधिति शखकानिनः जि्घांश्द्भ्यः । 
हन्तुभिच्छङ्भ्यः मुष्णतां पतये नमः । मुष स्तेये । नपोऽचिमदुभ्यः। 
असिः खडः तत्लयुक्तेभ्यः नक्तश्चर्द्भ्यः रात्रौ गच्छद्भ्यः । विक्र 
न्तानां पतये नमः । विक्तनरीखा विषन्ताः ॥ २१॥ 

नत्र उष्णीषिणे । उव्गीषो यस्यास्तीति उष्णीषी उष्णीषः दि- 
तेवेषएनम् ¦ भिस्विसाय भिस पचेते चरति । ङुद्टुश्चानां पतये 
नमः । इवत छश्वाति खाति वा दुखती्ते इद्धाः नम इषु 
मद्भ्यः छ्न्बुरयिभ्यथ्य वों नमः । व्याख्याधमेः पदद्येते नमोऽस्तु 
ये युधमिघुमन्तस्तेभ्व इुमदुभ्यः । धडुषः गरद्धीतेन एलु सकमेषा- 
भिति धन्वायिनः । वा सज्ञायामिति धदुश्ऽनङ्् । धन्वायिभ्य- 
ञ्च । चकारः सघुश्वयार्थीयः। वः युष्मभ्यं नमः । नम आचन्वाने- 
भ्यः । उक्षिप्तञ्याक्छानि धनूंषि कुवांभेभ्यः । प्रतिद्धानेभ्यश्च वो 
नमः । प्रतिद्घानाः सन्द् धाने कुकणाः नम आयच्छदूभ्यः आकषे- 
द्भ्यो धनृपि । अस्यद्भ्यश्च वौ चमः । असु क्चेपणे काण्डानि क्षिप 
दुभ्यः ॥ २२॥ 

नमो विद्धजद्भ्यः । काण्डानि विक्षिपद्भ्यः। योद्धारं परति वि. 
ध्यदुभ्यश्च वो नम्रः । विध्यन्वि ताडयन्ति ये दारैः वेभ्यो विध्यद्- 
भ्यः नमः । स्वपद्भ्यः जाध्रदभ्यश्च वो नमः । नमः शयानेभ्य 
श्च बो नमः| नमास्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमः । रातुशानज- 
न्तात्येतानि पदानि ऋजुन्येव ॥ २३ ॥ 

इत उश्वरं जातेभ्यो जशेति । जाता जातिविशेषाः इटोच्य- 
न्ते । खद्वद्वित्रतिपादनाय । ख्द्रखोके किखेव्यम्भरूता खट्वाः खन्ति। 
तदुक्तम् | अथो एवर्हेतानि र्द्राणां जातानि । नमः समाभ्यः । 
सथादिम्थो रद्रडश्टिः कत्तेव्येति तत्पयः । समावातिभ्यश्चचो 
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नमः । नमोऽद्वेभ्यो अद्वपएतिभ्यश्च वो नमः। आव्याधिनीभ्यः 
 आविध्यन्तीत्यादयाधिन्यः सेनाः! विविध्यन्वीभ्यश्च वो नमः। चि- 
विधं विध्यन्तीति विग्रहः सेना एवाभिधेय । नम उगणाभ्यः | उ- 
द् उपस्रगस्यान्तलोपः । उद्मृण्णे गणाः सुहा यासु सेनासु 
ता एवञ्युच्यन्ते । वृदतीभ्यश्च वौ नमः । वृहति; हिलाकर्म्मा । हि. 
सन्तीभ्यः ॥ २४॥ 

नमो गणेभ्यः । गणः समूहः गणपतिभ्यश्च वो नमः । ् तिभ्य 
चातमहंन्तीति बाता गमविष्षा पव । कदपतिभ्यश्च वो नमः| 
नमो यत्सेभ्यः। गृत्सो मेधाची । गुत्सपतिभ्यश्च वो नमः । नमो 
विरूपेभ्यः निङकृष्टरूपेभ्यः नानारूपेभ्यो घा विदवस्पेभ्यश्च बो नमः । 
विदवरूपाः सखवरूपाः ॥ २५॥ 

नमः सनाभ्यः। सेना चसुः । सेनानिभ्यश्च वो नमः । सेनां न- 
यतीति सेनानीः नमा रधथिभ्यः। रथा येषां सन्ति ते रथिनः अरथे- 
भ्यश्च वो नमः! अर्था र्थवर्जिता योद्धारः । नमः क्षतृभ्यः र्था- 
नामधिष्ठातारः श्चत्तारः । संग्रहीदठभ्यश्च वो नमः| संग्रहीतारः सा- 
रथयः । नमा महद्भ्यः महान्तो जातिविदयादिभिरत्कृष्ठाः | अर्भकेभ्य 
श्च वो नमः। अर्भकाः अद्पकाः) प्रमाणादिभिः॥ २६॥ 

नमः तश्चभ्यः रथकारेभ्यश्च वो नमः! रथ कयेतीति तक्ष्णो 
विहेष एव । नमः कुरादेभ्यः कमोरेभ्यश्च वो नमः । करालाः 
कुस्भकाराः | कमेकासः। छोहकायः । नमो निषदेभ्यः पुञजिष्ठे. 
भ्यश्च वो नमः। निषादा मास्सिकाः पुञिष्ठाः जात्यन्तरसम्बद्धाः । 
पुर्कसयाद्यः । नमः इवनिभ्यध्च । श्युनो नयन्तीति दबन्यः। तेभ्यः 
श्वानिभ्यः । नयते हेस्वत्वं छान्दसम् । ध्वगणिका उच्यन्ते । शुगयु 
भ्यश्च वो नमः! इदंयुरिदं काययते इति यास्कः! समान् कामय- 
न्ते इति सखुगयवः पापर्ददूकाः तेभ्यो खगयुभ्यः ॥ २७ ॥ 

नमः श्वभ्यः इवपतिभ्यश्च वो नमः । उभयतो नमस्काराः समा 
पाः । चम इषुप्रद्भ्थो घन्वायिभ्यश्च वो नमः! इत आरभ्यये चः 
शब्दाः आतिकान्ताः ते पूज्ञावचना बा न युष्मदादेशः । इत उत्त 
र रुद्रनामानि । नमो भवायच सद्वाय नमः सकय पश्युपतये च 
नमो नीखश्रीवाय च शितिकण्टाय च । मटग्रीवः शितिकण्ठः 
दरवेतकण्ठः ॥ २८। 
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नमः कपर्दिने च व्यु्कशाय । कदी जरामुककटध्ासं व्युप्ाः 
मुण्डिताः केश्या अस्येति व्युद्केशाः नमः सहस्याय दातधन्वने 
च बह्षाय बहुथनुप्काय सथो भिर्दियाय शिपिविष्टाय च। गि. 
रौ हेत इति गिरिश्चयः । हिपिविष्टः हिप इव नि्वष्टितः खलकतिरः- 
भिधेयः वञ्जननवत् वे्टनरहितः। यद्का उदितमान्न आदित्य उ 
स्यते । हिपिशब्देन बाला रदमय उच्यन्ते । नमो मीदु्टमाय चेषु- 
मते च । मीदुष्टमः सेक्वृतमः युवा परिणामरहित इत्यथैः । इषुमान् 
इषु संयुक्तः ॥२९॥ 

नमो हस्वाय च वामनाय च । रूपतो नमस्काराः स्वो खघु- 
प्रमाणः वासनः सङ्कचितावयवः । नमो कृहते च वर्षीयसे च दुहते 
महते वर्षीयसे ब्रद्धतसयाय । नमो बद्धाय च सच्रुधे च च्ृद्धः प्रसिद्धः 
सबधः तेन समानवयाः । नमोऽम्य्या्य च प्रथमाय च} अग्रे भवो- 
ऽण्य्यः प्रथमो सुख्यः | ३० ॥ 

नम आदावे चालिसय च । शीघ्रनामनी । अश्ुरध्वनो व्यापार 
अजिरः । अज्ञं गातिक्चेपणयोः । अजतीत्याज्ञेरः । नमः शीष्व्यायच 
दरीभ्याय च । रीघरीभङ्ब्दौ क्िप्रनामनीं । पवं तत्र भव इति 
छान्दसो यत्प्रत्ययः । अधिष्ठात्री देकवावचनः उपरितनेष्वेवमेव यो- 
ज्यम् उभ्यौय चावस्वन्याय च ऊभिज्रकलटोरः । अवाचीनम् । 
उदकस्य गच्छतः स्वनः घ्वनिः अवस्वनः नमो नदियाय च द्धीपा- 
य च नद्यां वः द्वीपे मवः द्वीपं नद्या मध्ये उदकरहितः प्रदेशः ३९॥ 

नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च वयोऽवस्थाभिप्रायः । षर् नम, 
स्काराः । नमः पूवेजञाय चापरजाय च । पूवो जाततः पूवैजः अप- 
यो जातः अपरजः । नमो मध्यमाय खापणस्याय च । मध्ये समवो 
मध्यमः अपगतगरसः अपगल्भः पकगमीन्तारितः । नमो जघन्यायच 
बुधाय च । जघनं पश्चाद्भागः वुश्चमादिः तत्र भवः इति द्वादराय- 
तप्रत्ययान्ता र्द्रा: ॥ ३२ ॥ 

नमः समेध्याय च प्रतिखय्यीय च । सोभ इति गन्धवेनगस्म् । 
सखुममिति वा । आभिचारक्मप्रतिखरः प्रत्यभिखारः । नमो यास्या 
य चष्चिम्याय च नमः| इखेकाय दावसेःस्याय चं । इलोकः शब्दः 

अवसानं समाक्षिः । ननन उवयांय च खद्याय च उवेरः सीतयारे- 
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न्तरं सवेसस्याद्ययोः सीतयो लोज्गलमा्मयोरन्तरं खलो धा 
स्यखदटः ॥ ३३ ॥ 

नम वन्याय च कषाय च । वनं चृष्वसमूहः उदकं वा। कक्षो 
नदीशृष्चः पवंतकक्षो चा । नमः श्रवाय ख प्रविश्चरवाय च श्रवः च- 
उदः प्रतिश्रवः प्रतिशब्दः । नम आद्ुषेणाय चद्युर्थाय च । आश्य 
सेनः शीघ्रसेनः आश्युरथः । नमः शुखाय चावसेदिने च । श्रः श- 
वतेः अवाचीनं भन्तं शीरुमस्येति अवभेदी ॥ ३४ ॥ 

नमो विदिमिने च कवचने च । विद्यमस्यास्तीति. विदमं भासन 
म् । उत्तराङ्गयुच्यते । कवचं पटस्युतं कपासगमम् । नमो वर्भ्पिणे 
च वरूथिने च । वस्मे रोह वरूथं हस्तिन उपरि गरहस्याकारः को- 
ष्कः । नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च । श्रुताय सर्वलोकविदितायं 
श्ुतस्तेनाय श्रुतसेना पाक्द्धा च । सुयेस्य । नमो इउन्दुभ्याय चा- 
हनन्याय । दुन्डुभौ भवः इुन्दुभ्यः आहनने भवः आहनन्यः ॥ ३५ ॥ 

नमो धृष्णवे च प्रमुराय च चुष्णुः प्रगट्मः प्रदाः सवै प- 
रिखराति पण्डित इत्यथः । नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च । निषङ्ग 
वङ्गं तदस्यास्तीति निष्ड्की इघुधिमान् इषवः धीयन्तेऽस्मिश्निति 
इषुधेः । नमस्तीक्ष्णेषवे चायुधिने च । सक्षणा इषवो विद्यन्तेऽस्य 
ति) आयुधमस्यास्तीत्यियुधी। नमः स्वायुधाय सुधन्वने च। 
दाोमनायुघः स्वायुधः शोभनघचुः सुधन्वा ॥ ३६ ॥ 

नमः श्चुत्याय च पथ्याय च । नद्या एकदेरोद्कवाहिनी श्रु- 
तिः तज भवः श्रुत्यः पथि भवः पथ्यः । नमः काख्याय च नीप्याय 
च । काटे भवः काख्यः काटः कूपः । नीचे्यीर्ति यत्र यत्रापः स 
नीपः तत्र भवो भीप्यः । नसः कुट्याय च सरस्याय च कुल्यायां भ- 
वः; कुट्यः सरसि भवः सरस्यः । नमो नादेयाय च वैशन्ताय च । 
नां सवो नदेयः स्मीभ्योढर् वेशन्तस्त डागस्तत्र मधः वेशन्तः॥३७॥ 

नमः कूप्याय चाचख्याय च । कूपे भवः क्रूप्यः अवटे भवः अ- 
चस्य: अवरो गतैः । नमो बीध्न्याय चातप्याय च । इन्धी दीप्तौ । 
चिगतदीपिः वीः धनागमः तत्र भवो वौध्व्यः । आतपे यकः आत- 
प्यः । नमोः मेध्याय च धिद्धत्याय च निगदव्याख्यातम् । चमे चस्य 
य॒ चाक्न्योयच । वर्ष मवो वस्यः । अव भवोऽचरष्यैः॥ ३८॥ 

नमो वात्याय च रेष्नाय च। चते भवो घात्यः रिषतिर्हिसाथैः।: 
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अन्येभ्योऽपि द्यन्त इति मनिन् । रेष्म तन्न भवो रेष्म्यः । नमो बा- 
स्तव्याय च बास्तुपायच् वास्तु हं त्र मवो वास्तव्यः वास्तु 
पाति वास्तुपः । नमः सोमाय रुद्राय च ¦ नामतो नमस्कासाः। 
नमस्ताराय चारुणाय च । वणंतो नमस्काराः ॥ ३९ ॥ 

नमः शङ्खवे च पञ्युपतये च । शं सुखं गवां करोतीति शाङ्कुः। प- 
द्यूनं पतिः पश्युपतिः । नम उघ्राय च मीमाय च । उग्रः उद्गूणेः 
भीमो भीषणः नमोऽग्रेवघाय च दूरेवधाय च अघ्रेस्थितः हन्ति अ 
म्रेबधः दूरे स्थितः हन्ति दुरेवधः। नमो हन्े च हनीयसे च । हन्ती 
ति हन्ता इहनीयान् । हन्तृतमः । नमो इष्चेभ्यो हरिकेरोभ्यः । हरि 
तानि पणानि येषां इ्चाणां केशा इव लक्ष्यन्ते त ॒पवमुच्यन्ते । न- 
मस्ताराय ! तारयति उत्तारयति संसारात् ॥ ४०॥ 

नमः संमवाय च मयोयु्ध्य च । शयु दमु उपशमे ¦ अस्य रां 
सुखनाम । यद्धा श्यं च आनन्द्रुपञ्च कालदेदानवष्चििश्चं भवन 
किश्च आनन्दविन्ञानघन इत्यथः । इयमेव व्याख्या मयोश्ुवर- 
ब्दस्य । नमः शङ्कयय च मयस्कराय) हां करोतीति शङ्करः म- 
यः करोतीति मयस्करः । नमः शिवाय च हिवतराय च । शिवः 
श्रान्तः निर्विकारः शिवतरस्ततोऽभ्यधिकः निरतिरायः सर्ववीजः॥४९॥ 

नमः पायय च । पारे मवः पारयः अवारे भवः अवायैः। प्रत- 
रणाय चोत्तरणाय च । प्रतरन्ति येन तत्थत्तरणम् उदकमुच्यते 
उत्तरन्ति येन तत् उत्तरणं नोः उच्यते । नमस्तीथ्याय चं कूल्या 
य॒ च। तीर्थे भवस्तीथ्यंः कूरे भवः क्रुख्यः। नमः शष्प्याय च 
फेन्याय च । नवप्ररूढानि तृणानि शष्पमित्युच्यते तच भवः श्र 
ष्पः फेने भवः प्न्यः ॥ ४३ ॥ 

नमः सिकत्याय च प्रबाद्याय च । सिकतासु भवः सिकत्यः 
प्रवाहे भवः प्रबाह्यः । नमः किदिखाय च क्षयणाय च | 
किंमितङडुदकं हिमीभूतमुत शिरेति यन्न बितकंः सः कििखः । यद्वा 
कि हिला उत कक्कर: । पक्षिपन्त्यस्मिन्नाप इति क्षयणः । नमः 
कपर्दिने च पुरस्तये च कपदीं जटामुकुटधारी । पुरस्तिष्ठतीति 
पुलस्ति; द्युभा्युमदिदक्षया । नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च । इरि- 
णे भवः श्रिण्यः निर्दकप्रदशा इरिणः प्रपथे भवः प्रपथ्यः ॥ ४२॥ 
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ती} ह । द्वा इ्त्लायां गतौ । दापयतीति द्वापिः अवथो- 
क्रकारिणिं कुत्सितां गति नयति । हे अन्धस्पते सोमस्य पतेदहे 
द्रि निष्परिग्रह दे नीलखोहिव। नामानि चस्थितानि रूपाणि- 
चेति श्रुविः। एवं संबोध्य सद्रमथद्ानीममयं याचते । आसां प्रजाः 
नामस्मदीयानाम् । एषां पञ्चूलां मामेः । मास्व भेषीः मां रोक्। 
रुजो भङ्ग । अरेभ्यश्च मा त्वं माङ्कीः मोचनः । किञ्च नाममत् । मा- 
च नः अस्माकं किञ्चन अपत्यादिकम् । आममत् । अमरोगेमा 
अमीः मा चास्माकमपत्यादिकं रोगसयुक्तं छथ इत्यथः ॥ ७७ ॥ 

इमा रुद्राय । जगती । इमाः मतीयोभिः स्तूयते ता स्द्रायतः- 
वसे महते वरते वा । उमयच्र हि तवःदाब्दः प्यते कपर्दिने ज- 
टखाज्ूखधारिणे श्चयद्वीसय क्लिपन्ति निवस्तन्त्यस्मिन्वीरा इति श्चय- 
द्वीरः तस्म क्षयद्वीराय । प्रमरामहे भेस्यामः तथा च प्रेरयामः य- 
था येन प्रकारेण शमसद् द्विपदे चतुष्पदे । शं सुखम् असत् म- 
वति । द्विपदां चतष्पदां च यथा विदवं सवै पुष्टं आमे आस्मिन् 
अनातुरम् । आपद्रहितं स्वस्थं भवति ॥ ४८ ॥ 

या तेर्द्र। अयुष्टुप । हैर या ते तव हिवा शान्ता तनु 
शरीरं शिवा अतिहायाथे पुनवचनम् । विद्वाहा भेषजी सवेदाभि- 
षकत्वेन वर्त॑ते शिवाख्तस्य व्याधेः मेषजी । रुतशब्दो स्याधिवच- 
नः । यद्धा रिवारूतस्य दहिवाफेव्छृतस्य शाब्दस्य मेषजी अपशकुन 
हन्बीत्यथैः । तया तन्वा नः अस्मान् मड सुखय जीवसे जीवनाय।॥९॥ 

परि नः । अदुष्टुप् । परिन्रणक्तु परिवजयतु नः अस्मान् । 

रुद्रस्य हेतिः आयुधम् । परिसेषस्य दुमैतिरघायोः । परिणक्तु 
त्वेषस्य क्रोधिनों ज्वलितंस्य दुमेतिः दुष्टा मतिः । अघायोः अघं 
पापं यः कामयते परस्मै कन्त स अघायुः तस्य अघायोः । उत्त 

सोऽद्धचः प्रत्यक्चकृतो द्वितीयं वाक्यम् । अवस्थिरा मघवद्भ्यः। 
तयुष्व॒ । अवतयुष्व अवतारय रशिथिखीङ्कुर । स्थिरा 

स्थिरषणि धनूषि । केभ्योऽथोय अवतवुष्व मघवद्- 

भ्यः । मघं धने हाविरैश्चणं येषामस्ति ते मघचन्तः तेभ्यो 

मघवद्भ्यो यज्मनिभ्योऽथाय नतु अयागरीलेभ्यः प्रातेषेद्धसेवि- 
भ्यः । किञ्च हे मीद्बः। मिह सचे । सक्तः । मध्यस्थाना चटक 

मणा स्तूयते । युवा वा इनता अपरिणामेच्वेन स्तूयते । तोकाय 
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तनयाय श्रुड तोकाय पुत्राय तनयाय पौत्राय । श्ुड सुखय ॥ ५० ॥ 
मीदुष्टम । यवमध्या चिष्टुप् | हे मीढुष्टम सेक्तृतम । हे दिव- 

तम रिवो नः अस्माक सुमनाः शोभनसनस्कथ्च सव । किञ्च | परमे 
वृ्षे दुरदेशावस्थायिनि आयुधं निधाय स्थापयित्वा । इत्ति चमं 
वसानः । आचर । अचरणमनुष्टानम् । पिनाकं बिभ्रत् । पिनाकं 
कोदण्डः तं धारयन् आगहि आगच्छ ॥ ५१ ॥ 

वेकरिरिद्र । ढे अदष्टुमौ । दे विकिरिद्र विकिरन्निषून् दावय- 
तीति विकिरेद्रः। विरोदित्त विगतक्ड्मषमाव । नमस्ते अस्वुहे 
भगवन् । एवस्रभिष्टुत्य याचते । यास्तव सहस हेतयः । हेतिरायुधं 
सद खशब्दोऽनन्तवच्ननः । अन्यस्मिक्निवपन्तु ताः । अस्मत्तोऽन्यं 
धुरषं निवपन्तु ताः ॥ ५२ ॥ | 

खदस््ाणे बहनि सदहखशः । सस्यकवचनाश्च वीप्सायामिति 
शस । असंख्यातानि सहसा णि । अनन्तत्वप्रतिपादनाथम् । बा. 
होस्तव हेतयः आयुधानि तासां देतीनामीश्ानः सन् हे भगवन् 
रुद्र । मतुवसो रूः सम्बुद्धौ छन्दसीति विसजेनीयः । भगवन् प- 

` राचीनानि पराद्चितानि परङ्मुखानि सुखा कधि कुर ॥ ५३ ॥ 
असंख्याता । बह्ुरुद्रदेवत्या दशादुष्टुभः । पृथिवीस्थानां नम. 

स्कारः । असंख्यातानि सहद्याणि ये रुद्रा अधिभूम्याम् भूम्यामु- 
परि स्थिताः । तेषां सह खयोज्ञने अध्वनि अवस्थितानामनेन ह 
त्रिषा अवधन्वानि तन्मि । अवतन्मल्ति अवतनुमः अवतारयामः 
धन्वानि धनूंषि ॥ ५४ ॥ 

अस्मिन्महति मध्यस्थानाः अस्मिन्महति अणवे । अणैः उद्क- 
नामसु पठितम् । वा मत्वर्थीयः । अणैवति अन्तरिस्ञे भवा रुदाः। 
सधि उपरि स्थिताः ये तेषामित्ति कृतं व्याख्यानम् ॥ ५५ ॥ 

नोलभ्रीवाः । द॒स्थाना उच्यन्ते । नीटग्रीवाः । इष्णवचमो नी- 
खराब्द्ः शातिकण्ठाः रहितिश्ब्दः ददेतवचनः । दिवं छरोकं सदाः 
उपाश्चेताः अधि्टेताः अध्याभ्िताः ये तेषाभत्युक्तम् ॥ ५६ ॥ 

नीखग्रीवाः । पृथिव्या अधोंये रुद्राः त उच्यन्ते । नीटग्रीषाः 
शितिकण्ठाः सवां रद्राः अधः क्चमाचसाः अधः पृथिव्यां सञ्चरन्ति 
ये तेषा मित्युक्तम् ॥ ५७ ॥ 

ये ब्रक्षेषु । आसते ऋष्पिञ्चसः शब्पिञ्जसवर्णीः । नवप्ररूदानि 



षोडशो ऽध्यायः । १६ । २२९. 

तृणानि शाष्पहब्देनोखयन्ते । नीदग्रीकवाः विखोहिताः विगतकड्धुष- 
भावाः । विधिधं वा खोहिता छोहितरषब्देन वा धातवो छश्ष्यन्ते। 
त्वगखोहितमल्नादि वियुक्ता विभुक्तव्यथः । तेषामिव्युक्तम् ॥ ५८ ॥ 

ये भूतानां प्राणिनासधिपतयः ईदवसः विशिखासः विद्धिखाः 
पव विदिखासः सर्वैन्रुण्डा इत्यथैः । कपर्दिनः जरिखाः तेषामि- 
त्युक्तम् ॥ ५९ ॥ 

ये पथाम् । ये श्द्राः पथां मार्गाणाम् । अधिपतय इति शेषः । 
ये च पाथ रक्षसः । पन्थानं ये रक्षन्ति । एेलब्दाः इखानामन्नानां 
समुह एेकं ये बिभ्रति ते एेकभ्रतः सन्तोऽपि परोक्षब्रत्तिना शाब्देन 
पेटबदा इत्युच्यन्ते । आयुयुधः आयुजीवनं पणीङत्य ये युध्यन्ति 
ते आयुय्यधः चौरादयो वा रुद्रा वा । तेषामिव्युक्तम् ॥ ६० ॥ 

ये तीथानि । ये रुद्राः तीथानि प्रथागव्रभ्तीनि पचरन्ति सका 
हस्ताः । सका इत्यायुघनाम । आयुधदस्ताः निषद्गिनः खड्गिनः 
तेषामित्युक्तम् ॥ ६१ ॥ 

येऽन्नेघु । ये अन्नेषु अवस्थिताः विविध्यन्ति अतिषह्ायेन ताडय- 
न्ति येषासयमधिकारः अन्नस्य मक्चषथितासे व्याधिभिग्रंदीतव्या 
इति परेषु च स्थिताः पिबतो जनास्ये विध्यन्ति तेषाभि- 
त्युक्तम् ॥ ६२॥ 

य एतावन्तश्च । ये रुद्रा एतावन्तश्च भूयासश्च बहुतर्योक्ते 
भ्यो दिशः रुद्रा वितस्थिरे बिष्ठभ्य स्थिताः वेषामिव्युक्तम् ॥ ६३ ॥ .. 

दत उच्तर ्ीणि यजुषि िस्थानाश्च रुद्राः स्तूयन्ते । नमोऽस्तु। 
नमः अस्तु र्दवेभ्यः ये दिवि द्युरोके येषां रुद्वाणां वष वृष्टिरिषवः. 
आयुधस्थानीयाः तेभ्यो रुद्रेभ्यो दश प्रा्चाीरङ्कुलीः करोमि नम. 
स्कारा्थमिति सवेन सम्बध्यते दश दक्षिणा दश प्रतीचीः दश 
उदीचीः दश्च ऊध्वीः तेभ्यो नमः अस्तु ते नः अस्मान् अवन्तु रक्षन्तु 

ते नः अस्मान् खृडयन्तु ते वयं तपितर्द्राः सन्तः ये पुरुषं द्विष्मः 
यश्च नः अस्मान् दवेष्टि तम् । एषां रुद्राणां जम्भे मुखे दध्मः । यद्वा 
ते रुद्राः वयं चय दिष्मः यश्चनः ष्टि तमेषां स्द्राणां जम्भे द्- 
ध्मः समञ्जसमेव ॥ ६४ ॥ 

दे कण्डिके उक्तां ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
इति मन्वभाष्ये षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
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अथ सद् श्ोऽ्ष्यायः ॥ १७॥ 

अद्रीन् परिषिञ्चति । अदमन्नूजम् । य द्धम्मारुतम् वाक इषस 
धत्तात तदः श्रवणात् यदोऽ्ाध्याहारः कनच्चेव्यः । या अद्मन् 
अशनवाते मेधे उजेुद्कलक्षणं शिश्ियाणाम् आध्ितम् । याच 
पवेते पवेवति मेघे शिश्ियाणा आध्रता उद्कटक्षणैव या च अद्- 
भ्यः अधिसकाद्ात् ओषच्ीभ्य अधिसकाश्ात्त वनस्पतिभ्य अ- 
धिसकाशात् सम्श्रतं पयः सम्भृता पयोटक्षणा गोद्धारेण । गोर्हि 
सपः पिबति ओषधिवनस्पत्यादीनि खादत्यथ पयो जायतते तान्न 
इषम्रूे धत्त तामेतामुभयरूपां मेघप्रभवामुदकलक्चषणां गोध्रमर्वां 
च पयोलक्चषणाम् । अस्मभ्यम् । इषमूज्जै धत्त दत्त हे मरुतः । मरतो 
वे वषस्यशते शरयाणाः संरममाणाः । अद्मनि कुम्भं स्थापयति 
अधमस्ते श्चुत् । अदमन् ते तव श्चुत् अशनाया अस्तु आदत्ते ऊुम्भं 
माये त ऊक् । तव संबन्धिनी ऊक मयि अस्त्विति शेषः । कुम्भ भ- 
क्षिपति य द्विष्मः त ते शुणच्छतु । यं पुरुष दिष्मः तं तचे संबन्धि- 
नी शुक् शोकः ऋच्छतु ॥ १॥ 
 इमामे। दाभ्या कण्डिकाभ्यामभ्चेमसिसरुदयेष्टका धेनूः कुरुते । 
तच प्रथम यच; दवताया बृहता वा पड्कवा । अभ्िस्त्वासा धचुकरण- ` 

स्थेष्ठ इत्य्िरुच्यते । इमाः मे मम हे अघने इका धेनवः धेनुरिवो- 
पजीवनीयाः सन्त्वस्मिन् लोक इति देषः । किंसंख्याकाः । एका च 
दश च । दृश्य च । रात च । शतं च । सहश्च च । सहस चायुतं 
च । अयुत च नियुतं च । नियुतं च प्रयुतं च । प्रयुतं च्रं च । 
अवदं च स्यबेदं च । न्यङुंदं च समुद्रश्च । मध्यं च अन्तश्च पराद्धं 
ञ्थ । पवमकाप्रभ्तिदशरसंख्यागुणितं पराद्धपय॑न्तं पूर्कत्तरं संख्या- 
विरेषसखमुचितं प्रवद्धंमानसंख्येयानेष्ठ संख्याजातममिधायाभि 
माह । एतामे मम हे अश्च इष्टका धनवः खन्तु । अभरुज अभ्रुष्मि- 
छोके अमुत्रेति जन्मान्तरनिदशः । अमुभ्मिहोक ईइतीश्टकारोक- 
निदेशः ॥ २॥ 

ऋतवे स्थ । या युयम् । ऋतव स्थ ऋताडधः ऋतवो भवथ । 
सत्यस्य बद्धेयित्रयञ्च । ऋतुष्ठा स्थ । कठुष्ु तिष्ठन्तीति कतु्ठा अ- 

 होराज्राणि स्थ भवथ ऋताडधः । आतिशयाथं पुनव्वे चनम् । ता घू- 
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तद्च्युतः मधुश्च्युतः सत्यः । घृतं याच्योतन्ति ता चुतद्च्युतः 
मधुद्च्युतश्च सत्यः | विराजो नाम । न्ना च विराज इति ख्याताः 
सत्यः दद द्शलखाक् पणा उपधीयन्ते तदस्मिध्रायमेतत् नामक- 
रणम् । कामदुघाः कामानां दोग्ध्व्यो भवथ अक्षीयमाणाश्च परि 
पूयेमाणाः ॥ ३ ॥ 

अशिक्षत सप्तभिकग्मिः विकरषत्याश्चेयीभिः । त्राय गायच्यो | 
समुद्रस्य त्वा | हे ञभ्नेयं त्वां समुद्रस्य समुन्दनस्योदकस्य अवक- 
या रोवालेन परिव्ययामरसि परिव्ययामः सत्वं परिवीतः पावकः 
पावयिता अस्मभ्यं शिवः हन्तो मव ॥४॥ 

हिमस्यत्वा | यंत्वां हिमस्य जरायुणा शीतस्य प्रह्ीतेन दहे 
ञ्चे परिव्ययामसि परिवेष्ठयामः स त्वं परिवीतः सन् पावकः अः 
स्मभ्य हिवो भव॥५॥ 

उपञ्मन् । जगती वा चिष्टुब् वा । उपञ्मन् । उपावत ज्मन् 
ञ्मतेः ज्मा पृथिवी । पृथिव्याश्रुपवेतसे उपावतर वेतसे वेतसश्ा- 
खायां मण्डूकावका वेतसश्ाखास्तच्र बद्धा भवन्ति वकश्चे तदयं म- 
न्बोऽभिवदति । नदीष्वा आ उपसर्भैः अध्यर्थं । अवतर च नदीषु 
धि । नदीराब्देना्र ठक्षणया अचका उच्यन्ते तत्परभवत्वात्। 
कस्मात्पुनस्त्वमेवमस्माभिः प्रार्थ्यते इत्वत आह हे अचे पित्तम 
पामसि यञ्च यस्यावयवभूतो भवति नस तद्धिनस्ति तद्धमोच 
भवति । एवमभ्चि संबोध्यायेदानीं मष्डूकीमाह हे मण्डूकि ताभि- 
रद्धिः सहिता आगहि आयाहि यासामस्चिः पित्तं याभिषो सह 
स्वमुत्पन्ना या च त्वम् अघ्चेः श्वान्त्यथेमितश्चेतश्च नीयसे सा दमं 
नः अस्माकं यज्ञं चयनखक्षणं पाचकवणेमश्चिवणं शिवं शान्तं छ- 
धि ङुरु॥ ६॥ | 

अपामिदम् । ङृहती । अपामिद् न्ययन नितसमयनं यदेतन्म- 
ण्डका वेतसशराखाठक्चषणं समुद्रस्य च उदकनिधेः निवेदनं नि- 
विकरान्त्यस्मिन्निति निवेश्चनं यत एवमतो व्रवीमि अन्यान्पुरुषान् ते 
तव अस्मत् अस्मत्तः तपन्तु दहन्तु हेतयः अख्राणि अर्चींषि । त्वं 
ख पावकः पाचयिता सन् अस्मभ्यं शिषो मव ॥७॥ 

अभ्चे पावक । द्वे गायन्योौ हे अग्ने पावक पावयितः रोचिषा 
रोचनेन ज्वारसमुहेन आदहवनीयात्मना स्थित इति शेषः । मन्द्र 
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या मन्दनीयया च हे देव जिह्वया दौतेत्वेनावस्थित इति शेषः । आ- 
देवास्वश्चि यक्चिच । आवश्चि च आवह च देवान् यक्षि यज चेति 
द्धौ ह्य्ेरधिकारौ । दोवरूपेण दत्र चादहवनीयरूपेण हविध्रैदणं च 
त एवं स्तूयते ॥ ८॥ 

सख नः पावक । यस्त्वमुक्ताधेकारः स नः अस्माकं हे पाचक 
पावयितः दीदिवः दीतिमव् हे अभ्रे देवान् दह आवह । उपयज्ञ य- 
क्समीपं ततोऽनन्तरं हविश्च नः संबन्धि देवान् प्रापयेति शेष ॥ ९॥ 

पावकया । जगती । पावकया पावयिया योऽचि: चितयन्त्या 
परिद्टकारिण्या छपा समर्थया । ऊपर सामथ्यं । अस्य क्िपि 
तृतीया । क्षामन् पृथिव्याम् । क्षमेति पृथिवीनाम । रख्चे देरी- 
प्यते उषसो न भायुना उषस इव न्यातिषा यञ्च तूकक्षयामन् 
त्वरमाण इव आधानकमेणि यामश्ब्दः कमेवचनः । पतशस्या- 
शवस्य । चु अनथकः । रणे रमणीये पदे । आधीयते आधष्वयणा 
आदितश्च यः धुणेन । घृणिरिति दीक्षिनाम । घुण्या दीप्त्या । 
न इत्यनथंकः ततृषाणः तृष्यन्पिपासुः पूणोहति पूर्णाहुत्या हि 
ते तच्च शमयति पीत्वा च अजरः संपद्यते तमवकादेभिः शमयाम 

इति शेषः ॥ १० ॥ 
नमस्ते । चित्यासेहिणी बृहती आग्नेयी नमस्तव हरसे च शोः 

चिषे च नमःते अस्तु अर्चिषे च हरतेहैरः रोचतेः शोचिः । अन्यां 
स्त इति व्याख्यातम् ॥ ११॥ 

स्वयमातृण्णायां ज्ञरोति पञ्चभिथजुभिः आयः । चुषदे वेट् । 
षु मनुष्येषु सीदतीति वषत् तस्मे चष्दे बवेडिति परोक्ष बषट् 
कारः | अप्सु उदके सीदति बर्हिषदे ओषधयो बर्हिः वनसदे वनं 

श्वसमुहः स्वर्विदे इवःशाब्दोऽग्ययम् इहादित्यवचनः । विद्यतेरत्र 
ग्रहणं सीदतिनाथसक्निकषौत् स्वरादित्ये विद्यते योऽभिस्तस्मै 
स्वर्विदे ॥ १२॥ 

दधिमशुश्रतेना्चि प्रोक्षति इाभ्यां देवाभ्याम् ये देवाः | प्राणाः 
उत्छृष्टा देवानाम् । यज्ञिया यज्ञियानां यज्ाहः यक्ञियानाम् । अति- 
दायाथे वचनम् । संबत्सरीण संवत्सरेण प्राप्यत इति सवत्सरी- 
णोऽश्नभागः। संवत्सरं हि भूत्वाश्चिश्चीयते उपमागमासते उपा- 
सते भागं ते. अहुतादः अन्ये देवाः अश्चिप्रप्तामाइतिमदन्ति प्रा 
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णास्तु साक्षादन्नमदन्ति दविषः स्वमंशं यज्ञेऽस्मिन् स्वयं पिषन्वु 

मधुने धुतस्य दध्नश्चेति हषः ॥ १३॥ 
ये देवा देवेषु ! अधि उपरि अधिष्एातृस्देन देवत्वं देवभःवञुपा- 

यन्युपगताः ये ब्रह्मणः पुरः एतारो अस्य ये च ब्रह्मणः । अयमश्चिव्र्य 
तस्मिते पुर एतार इति श्चुत्िः । प्राणा हि प्राणिनः पुर एतार एव । 
येभ्यश्च प्राणेभ्यः न ऋते वियोगे पवते वत्तेते धामन स्थानं जन्म 
वा। क्रिञ्चन। न किञ्चिदपि इत्यसिप्रायः। य इत्थम्भूता प्राणा देवाः 
क पुनस्ते आस्ते ।न ते दिवः द्युखोकस्याश्चयणीयेघु प्रदेदेषु नच 
पृथिव्या आश्रयणीयेद्ु प्रदेशेषु य छभ्यन्त अधिस्वुषु स्यु पक्ष 
रणे प्रस्रवाणि श्रोतांसि चश्चुरदीनि प्राणायतनानि तेषूपरभ्य^ते 
स हि तेषां विरिष्टः प्रदैः ॥ ९४॥ 

अवरोहति प्राणदाः । अश्धेयी ब्रहती पडङ्किव्ी । यस्त्वं प्राणदाः 
अपानदाः व्यानद्ा वर््चोदाः अन्नस्य दा ताश्च । वरिवोद्! वरिवो ध- 
न तस्य दातासि ते त्वां त्रकीमि अन्यांस्ते अस्मत् इति व्या 
ख्यातस् ॥ १५ ॥ | 

पञ्चगृ्धीतं जुदोति । अग्निस्तिश्चन । अ(्नेयी सायच्री । अग्निः 

तिग्मेन तिग्मं तेजवर्त्लाहकम्मणः । उत्छाइवता रोचिषा दी. 

ष्त्या यासत् । यस उपश्चये ! उपश्चयति विभ्वे सवै स्यत्रिणं नि 

तसमत्तारं खादकम् ! उपद्ववकारिणम् । आग्निश्चः नः अस्मस्य च- 

नते वनेतिदौनाथैः । ददाति राये धनम् ॥ १६ ॥ 
पोडराग्र्यतं जहोति । य इमा विहवाः । पञ्चदशमिवैश्वकम- 

णीभिः जिष्टन्मिः कदपान्तसीणं यजमानं ज्ञानकमसखनु्वयकारिण 

विरवकभैमावमात्मल्वनो पास्कं तदुपास्रकत्वनेवापक्चपितकर्मष क- 

दपादावमिव्यञ्यम्यानं धस्मज्ञानवेराग्येश्वयंयुक्तं खुत्तपरवेचुद्धन्या- 

सेनापसेश्चक्ञानमात्मत्वेनोपगताः प्रजाः सखजमनस्ुषिः पद्यन्नाच- 

छे थ इमा विद्वा भुवनानि जहत् । य इमानि विदवानिं भुवनानि 

भूतज्ञातान्यात्मनि जहदात्मत्वेन पदयन्छषिः साक्षाृतधमा होता 

आह्वाता देवाना कल्पादौ न्यसीदत् निषण्णः । पिता पातानःअ- 

स्मल्ममतीनां स पव ऋषिमचुष्यादिमावमुपगतः खन् यज्चसस्व- 

हिघन्या आशिषा द्रविणं यज्ञफलमिच्छमानः प्रथमच्छत् प्रथम- 

खादकः प्रथमो मुतो मुत्तयरीरप्ाही अवसन् द्विपद चतुष्पद स्थावः 
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रादीन् आविवेश माविष्ठः परिणामतः ॥ १७॥ 
पव विद्वकमीद्धेतभुक्त्वाऽयेदानौं यथा जगतत्छजति तत्पदनभ्र- 

तिथ्रदनाभ्यामाह किपस्वित् वितक । किं पुनरासीत् अधिष्ठानम् । 
सधितिष्ठत्यस्मिन्निति अधिष्ठानम् । अधिकरणं विद्वक्मेणो दयावा- 
पथिष्यो खज्ञतः अधिष्ठानरहिताः इदानीन्तनाः कतरो न किञ्चि- 
दपि कुर्वाणा इद्रवन्ते । आरम्भणं कतमरिस्वित् । आरभ्यते भस्मा- 
त् इत्यारस्भणं भ्रकृतिद्रभ्यं सुदद्रव्यमिव घटादीनाम् । कथासीत् 
कथभूता च तत्र क्रिया आसीत् चक्रसङिलसुत्रादिभि- 
घटादयो निष्पाद्यन्ते । यतो भूमिं जनयन् विद्वकमौ यतो य. 
देत्यथेः । यद् भूवि द्यां च जनयन् विरवकमौ विवामौणोत् 
व्योणत् । उरणुञ् आच्छादने आच्छादितवान् यां पृथिवीं चेत्य 
ध्याहारः 1 महिना महाभाग्ये देश्वर्येण विद््वचक्षाः सवैतो दशनः 
अतीतानागतवत्तेमानकारनां युगपत् ज्ञाता ॥ १८ ॥ 

अत्रोत्तरं ददाति विदवतश्चक्चुः । सर्वतश्चक्चुः उत विरदतो 
मुखः अपिच सवेतो सुखः विदवतो बाहुरुत विद्वदस्पात् अपि 
च स्वेतः पादः सन्धमति बाहुभ्यां धमीचमौमभ्यं घनरतिशत्यथेः 
सङ्गमयति बाडइुर्यां सङ्गच्छते वा सम्पतत्रैः पद्धिः महाभुतेः पद्धि 
पेरवययोगाद् बहवोऽपि पादाः सम्भवन्ति । धावाभूमी जनयन् देव 
पकः अद्वितीयः ॥ १९ ॥ 

कि स्वित् । अयमपि मन्तः प्रदनरूपेण । कि पुनस्तद्वनं कश्च 
स बक्षः आस अभूत् यतः यस्मा्यावापृथिवी निष्टतक्षुः । तक्षतिः 
करोतिधमां बहुवचनं पृजाथम् । यस्माद्घरक्षत् यां परथिवींच 
निष्कृष्य चकार यदि हि थनं दक्षो वा भवेत् वदा एवमप्याङ्गङ्कतं 
तक्षाणो हि चृक्षादीनादयाय चमसादीन् निष्कषेयसिति अयं त्वात्मा- 
रस्भण . उणानाभिवदित्यभिप्रायः । विस्मित इव द्वितीयं पशनं 
करोति । हे मनीषिणः मेधाविनः मनसा पयारोच्य पृच्छत इत् 
ड तत् । एतदपीति पद्रयस्याथेः । यदत्र यद्यथः यदि अध्यतिष्ठत् 
यद् भुवनानि भूतजातानि सह दयावाफ़थिवीभ्यां धास्यन् उपरि- 
छादास्ते ॥ २०॥ 

~: याते धामानि।यानिते तवे धामानि स्थानानि परमाणि उच्छ 
छनि यावमा यानि चावमानि कनीयसि । या मध्यमा । यानि 
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मध्यमानि हे विदवकर्मन् उतेमां अपि चेमानि यानि प्रत्यश्चतः 
उपङभ्यन्ते तेभ्यो द्रव्यञ्युपादाय शिक्षा सखिभ्यः देहि समान- 
ख्यनिभ्यः यद्रानेभ्यः । हविषि अभ्युद्यते 1 हे स्वधावः अश्नवन् 
क उपकार इति चेत् नोत्सहे वक्तुम् । अहं त्वां यज्ञ इति अतः 
स्वय त्वं यज्ञस्व इति । को हि नाम मनुष्यस्त्वं यष्टुं समर्थः अतं 
एवं चवीमि स्वयं यजस्व । तन्वं शारीरं चुधानः । वद्धयमानः ॥२९॥ 

विदवकमेन् । हे विदवकमेन् मदीयेन हविषा वाद्रधानः। 
वद्धंभानः उपक्षञ्जातह्षः खन् मदीये यज्ञे स्वयमेव यजस्व मद्नु- 
ग्रहाय एथिवी पृथिव्याश्रयाणि भूतानि। उत याम् अपि चशचखोका- 
भ्रयाणि भूतानि । कि च त्वत्प्रसादाश्वास्माकं मुह्यन्तु मोहम 
गच्छन्तु । अन्ये आभेतोऽवास्थताः सन्तः सपत्नाः परिपत्थिनः 
कि च त्वत्प्रसादादेव इह अस्माकं मघवान् धनवानिन्द्रः सूरिः 
पणिडतः अस्तु आत्म्ञानो पदेश्चकः ॥ २२॥ 

वाचस्पतिम् । विद्वक्मन् 1 व्याख्याते ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
चष्चुषः पिता । अचर द्वितीयोभ्डेचैः प्रथमं व्याख्यायते यच्छब्द्- 

गोगात् । यदा इत् । इच्छब्द एवार्थे । यदैव अन्ता अन्तानिति द्विती- 
या । ावापृथिव्योरददहन्त इहतेरेतद्पम् । ददीङृतवन्तः । के ये 
पूवे कषयो बसि्ठभञ्रुतयः आत् इत् अथेत्यथैः। अथानन्तरं द्यावापू- 
व्यो अप्रथर्तां पृथ्न्यी अभूतां ततोऽनन्तरं चश्चुषः पिता। चश्चुन्लोस 
ऋषिस्तस्य पिता प्राणः प्रजया स्तूथते मनसा हि धीरः मनसाच 
धीमान्. घुतमेने अजनत् घुतमुदकम् । एते यावापृथिष्यौ भ्रति अज- 
नयन् जगदनुश्रहाय नद्चमाने नममाने विष्कम्भयन्निति शेषः ॥ २५॥ 

विद्वकम्मौ विमनाः । विभुतमनाः आदिदायाः अपि च महा- 
न् व्यापकः धाता धारयिता विधाता विदधाति कस्मांणि परमो- 
तसंदक् परमश्च संद्रष्टा भूतानां तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति । येषां 
भूतानां विद्वकमो द्रष्टा तेषां भूतानां मध्ये यानि इष्टानि अभिमता- 
नि दपद्ानदयादिभिर्यक्तानि तानि इषा अन्नेन आडुतिरसभूतेन 
संमोदन्ते स्व॑दन्दविथुक्तानि भूतानि संमोदन्ते यच्च यस्मिन्प्रदेशे 
सव कषीन् विदवकमैणः प्राणभूतान् बशिष्ठप्रभतीन् परः परेण 
विद्वकम्मणा एकमाहुः एकः वदन्ति स हि साध्यानां रोकः तेऽपि 

धिश्वकमेत्वं प्रथयन्ति ॥ २६ 
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यो नः । योऽस्माकं पिता पाता जनिता जानयिता यश्च विक्रा 
ता विधार्मसतुः । यश्च धामानि स्थानानि वेद् जानाति भुवनानि 
भतजातानि विद्वा विद्वानि यञ्च देवानां नामधा नामानि दधाति 
सेति । नाम च पितेव कसेति यथैक एवाद्धितकीयः तं विदवकमो- 
णं संयदनं स्वाधिकारं सप्रदनयितुम् शुवना भूतजातानि यन्ति 
गच्छन्ति अन्या आन्यानि चस ण्व स्वाधिकारेषु नियुक्त इत्य- 
भिप्रायः ॥ २७ ॥ 

त सायजन्तं । अच द्वितीयोऽदश्वंः प्रथमो व्याख्यायते यच्छ- 
व्दयोगात्् । अभूतं अससमीरिते असवः प्राणाः सप्दश्चकलिङ्ग- 
युक्ता बात्मानः सुत्तं खुष्डु समीरिते रजस्यन्तरिश्चवलरोके निषत्ते 
नि्गेतसचाके निररम्बने निष्ादधुत्तप्रतूत्तैत्याद्दिना निपातनम् । 
अवस्थिताः सस्तो ये भूतानि समकृण्वन् छृतवन्तः इमानि वे 
आयजन्त यजतिर्दाना्थः । आभिमुख्येन दत्तवन्तो दविणं धन- 
अुदकरक्चणं जीवनाय समस्म संगत्य असमे भूतग्रमाय ऋषयः 
पू्ै वलिष्टपरश्रतयः जरितारः स्तोतारः न भूना नात्यन्त बहु 
युक्तया कामवषित्वेनेत्यथेः । ये वरिष्टादयो भृत्तानि खृजन्तितः- 
पवोदकदानैन जीवयन्तीति समस्ताथेः ॥ २८ ॥ 

पसो दिवाः। प्रहनप्रतिपरहनरूपा मन्ता: । परब्रह्मविषयः पदन 
विभक्तिव्यत्ययबह्ुल्ो मन्तः । परः सूक्ष्मः दिवः परश्च अस्या पना 
पृथिव्याः परश्च देवेभ्यः परश्च अ्ुरेभ्यः यदस्ति यच सदाकार्म- 
स्ति तत्पर ब्रह्मेति शेषः । कस्वित् । स्विच्छन्दो बवितकं | कं 
पुनग दध्रे धारितवत्य आपः यत्न गभ देवाः सङ्गताः ्रजापत्ि- 
नाऽपद््यन्त दष्टवन्तो जगदिदं पूर्वै प्रथमजाः तदुक्तम् | आपोह 
वा इदमभ्रे सङ्िरखमेवासेत्यादिना ॥ २९ ॥ 

मतिव्रद्नः ताभेद्गमेम्। इच्छडडो निपात अश्चयचचनः । तमा- 
श््यभूतं गसन प्रथमं दभ आपः। यत्र देवाः समगच्छन्नसङ्गता विद्व 
सर्व । नन्वस्याण्डस्याद्विः सहितस्य क आधार इत्याशङ्कायामाह 
अजस्य न जायत इत्यजः । नाभौ मध्य अधि उपरि एकमविभक्तम- 

 नस्यमूतमप्पितं समाप्तं यर्मिन्नञे ब्रह्मणि विद्वान . भूतजाता- 
नि पुसे बह्मषण्डात् तस्थुः स्थितानि नतु तस्याप्यन्य आधारः 
इति स्वप्रतिष्ठं हि परं बह्म ॥३०॥. 
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इदानीं विद्वकमो सद्ुष्यापशद्युपदेश्ं ददाति । नतं विदाथ । 
तन विदाथ न जार्मीथ यः इमा एनानि भृतानि जजान जनयति 
यत् उपरिष्टम्मनं भति । अतः कारणात् युष्माकं च तस्य पुर- 
स्य अन्यन्महद्न्तरं वभूव । पुरुषो जनको युयं जन्याः पुरुषो 
मामको यूयं भ्राम्याः यदि तु ज्ञात्वात्मत्वेनोपास्यते तदान संख 
तिः स्याच् इत्याश्नेघायः। एवं पत्यक्चदुक्त्वाथेदानीं परोक्चमभिन- 
येन दश्चंयन्नाह ये चेते नीहदारेणाक्षेयया प्रावृता अवशुण्ठिताःये 
च जघल्पा अनृतजद्पनेन प्रा्रताः पश्चहेतुदृषान्तेरात्मज्ञानजद्यैः 
ताकिकामिपरायमेतत् । ये च अद्धुतृपः असन्पाणांस्तपैयन्तीति अ- 
खुतृपः अछृङ्कुरिष्णवः तषां च तदेवान्तरं बभूव ये च उक्थशासः 
उक्थानां रंसितारः उक्थानि च यज्ञे रास्यन्ते ततो यज्वानो गृह्य- 
न्ते तादृशा भूत्वा भवन्तश्चरन्ति एेहिकामुभ्मिकभोगमतयः स्वेदा 
प्रवतेन्ते तस्मादज्ञानमिथ्यज्ञानपराध्रीनानां भवतां नास्ति दच- 
कानमित्यथः । ये यज्ञरीकाः ते भुखष प्रति विचरन्ति ये तु पुरूषवि- 
द्ः ते पुरुष एव भवन्ति नीहारपराङ्तास्तु नर्कयायिनः ॥ ३१ ॥ 

विश्वकमां हि । विदवकमौ आदित्यान्तरपुरुषः । अजनिष्र 
जातः देवः दानादिशुणयुक्तः । आत् इत् निपातो । अथानन्तरं गन्ध 
बः गोवांचो धारयिता परथिव्या बा धारयिता गन्धर्वोऽञ्चिगौना- 
द्वा गन्धवोऽ्िः। अथो आइुतिरभ्चिरेवास्ये पृष्ठे सवः छत्स्नो म- 
न्यभानोऽगायदित्यादिश्चुतिः । अभवत् द्वितीयः । सहायाय ततीः 
यः पिता पालयिता जनयिता च ओधीनां पन्यो ऽभवत् ख चो. 
त्पन्नः सन् अपामाहुतिपरिणाम्रभूतानां ग व्यदधात् धारयति 
पुखजा बहुनां राता । यद्वा अपां गभे विदधाति पृथिव्यां बहुप्र- 
कारम् ॥ ३२॥ | 

आद्युः लिश्ानः। अञ्चुवाकः अप्रतिरथ ऋषिः एेन्द्रोऽप्रतिस्थोऽप- 
इयत् मर्माणि इत्यन्तः । आदितो इदशेन्यः चिष्टुभो बह्मा द्- 
क्षिणतो जपति । आयुः शीघः शिद्यानः । शो तनुकरणे । शिशानो 
वज्रम् । व्रषभो मे भीमः बषम इव भीमः सीमो बिभ्यत्यस्मादिति। 
घनाघनः इनहनेस्पेचं वक्ता यद्वा घनशरीरः क्षोमणश्चषर्णीनां स- 
 आशछछकश्धषेणीनं मनुष्याणाम् । सक्रन्दनः । समाहता संन्रामरका- 
रिणाम् । आहूय च अनिमिषः अप्रमादी यद्भवा अनेमिषो देवाः । 
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घककीरः । एक एवासहायो विक्रान्तः य इंदण्युणविह्िषठः स शतं 
बहीः सकाः अजयत् जयति साक सहैव चन्द्रः ॥ ३३ ॥ 

सक्रष्दनेन चाब्दकारिणा अनिभिवेण एकचित्तेन अधमा- 
यता बा जिष्णुना जयशीलेन युत्कारेण । युध सम्रहरे । 
अस्य किपि युद् सप्रदारकारिणा दुरच्यवनेन अप्रच्याव्येन अग्र 
च्युतस्वभावेन वा धष्णुना प्रसहनश्शीटेन तदिन्द्रेण जयत दंडग्गुण- 

वि्िष्ेनेन्द्रण तञ्ञयत यद् दुञ्ेयमिति शेषः । तञ्च खहध्वं त- 
श्ाभिथघत हे युधः युध सप्रहार इत्यस्येतत् किंपि च बहुवचनं 
हे योद्धारः पादादावामन्बितस्य सेत्याह्टरुद्ाक्तः । हे नरः भयुष्याः 
दषुडस्दनेन्द्रण चुष्मा वषणश्याटेन ॥ ३४ ॥ 

ख दषु्स्मेः । स इन्द्रः इवुशस्तैः सखा ससजति इषुहस्तानेव 
योद्धृन योदृधुभिः स एवेन्द्रो निषज्गिभिः बड्गिभिः संख्जति निष- 
ङ्न एवं योद् धुम् स्वान् वश्ची कान्तः सवजनप्रियः स्वतन्यीवा 
निगरहीतारिषड्वगो चा देदवरो वा स एवेन्द्रो युधः योद्धृन् स्वान् 
द्राव्वणणेन सखा किञ्च सखषटलित् सखान् जयति खनन् । लो- 
मपश्च वाहु च बाहुबरः सायोगिकबरनिस्पेश्चः । श 
वलखनाम । उग्रधन्वा उदययतधयुः प्रतिहिताभिरस्ता रचुशसरेषु 
प्रतिनिहिताभिरिषुभिः इन्द्रः अस्ता क्चेपतत्यचुमीयते कघुसन्धानों 
छश्ष्यपात्ती चत्यभिप्रायः ॥ २५॥ 

खृहस्पते । हे ब्रहस्पते परिदीया दीयतिगतेकमा । परे पाहि 
रथेन रश्योहा रक्षसां हन्ता सन् अमित्रान् रावन् अपबाधमानः 
किञ्च परमञ्जन् प्रमदहयन् सेनाः प्रखुणश्च युधा जयन् खणातिरहि- 
साथः । तस्य किपि दितीयाबहुवचनं भ्रस्णः हिंसकान् युघा युद्धेन 
जयन् अस्माकम् एधि भव अविता गोदा रथानां चृहस्पतिरपि इ- 

न्द्रस्य पुरोहित इतीन्द्र सम्बन्धेनेव स्तूयते ॥ ३६ ॥ 
बखविक्चाय स्थविरः । यस्त्वं बलमाविः कुर्वन् विज्ञायसे अय- 

मिन्द्र इते स्थविर सवोदुशालकः सवेमान्यो वा चिरन्तनो धा 
प्रवीरश्च प्ररो वीरः सहस्वांश्च बलवान् वाजी च वेजनवान् । स- 
हमान उश्रश्च आभिभथवन् विषमः । यद्वा आभिसवन् कूद्धश्च अभि- 
वीरश्च वीर बीरमराभे अभिवीरः । अभिसत्वा च सत्वं सत्वमभि- 
सत्वा सहोजाश्च । ̀  सहं इति बरुनाम ¦ बलाज्ञातः न हयन्यरमास्नात 



सप्तद रोऽथ्यायः । १७। २२३९. 

इत्थंवलः स्थ्रात् । सत्वं जें जेतारं हे इन्द्र स्थमातिष्ठ । गा- 
वित् स्वुतिषित् सन् गोशब्दो बाभ्बचनः ॥ ३७ ॥ 

गोचभिदम् । असुरगोच्ं भिनत्तीति गोच्भित् । यद्वा । गोचर 
इति मेघनाम । ख हि ताः अपः जयते तस्यं मेन्तारं चरष्व्य्धं गो- 
विदम् । अपां छब्धारं यद्वा वाश्विद्ं स्तुतिवेदं पण्डितं घा । बन्न. 
बां वञ्जपाणि जयन्तम् । अज्म अज्मेति स्ंघ्रासनाम । अयतेर्गत्यथै- 
स्य । प्र्णन्तम् ओजसा सुणातिर्हिखाकस्मौ । प्रसदयन्तं बटेन 
दमं शुद्र हे सजाताः खमानज्ञन्मनो देवाः अदुवीरयध्वं वीरकम्मे 
कुवोणमयुगम्य वीर्कर्मणेव प्रोत्साहायत हे सखायः समान ख्याना 
देवाः अनुक्षरम्भध्वमनुसगम्य संरम्भं कुरुत ॥ ३८ ॥ 

अभि गोत्राणि । अभिगाहमानः गोज्ाणि अस्ुरकुखानि मेघन्र- 
न्दानि वा सहसा बङेन अद्यो निष्ेणः वीरः विक्रान्तः शतमन्युः 
वहुक्राधः इन्द्रः दुदच्यवनः । अग्रख्यान्यः पृतनाषाद् पृतनां सं- 
ग्राम सहते आभभवति अथुध्यः अविद्यमानप्रतियोधः य दत्थभरतः 
इन्द्रः । सोऽस्माकं सेनाः अवतु प्रपाख्यतु युत्छु युद्धेषु \ ३९.। 

इन्द्र आसां देवसेनानां व्यूहरचनानाम् ¦ जाखां नेता भवतु 
खृस्पातेश्च भन्त्रप्रणाोतानि कायाज यजा करोति दद्चिणा यज्ञः 
दष्चिणतो यज्ञ पठतु पुनः पतु सोमः पुरस्तात् आगच्छलु सोभः। यदा 
दश्चिणा च पुरस्तादेतु यज्शश्च सोमश्च । केषाधित्यत आह देव- 
सनानाम् । अभिमञ्जन्वीनां मज्ज आमने जयन्तीनां च मरुतः 
गणभूत्ता यन्तु अत्रं निरुध्य ॥ ४०॥ । 

इन्द्रस्य वृष्णः । इन्द्रस्य वर्धितुः वरुणस्य रक्षः आदित्यानां 
मरुतां च शद्धः बरं हस्त्यश्वस्थश्दालिदटश्चणम् उश्रं उद् गूणौयु 
धम् । उदस्थादित्यद्चुषङ्खः । यदा चतदुदस्थादथानन्तरमेव म- 
हामनसाम् असंश्टिष्टमनसां युवनच्यवानां भुवनच्यवनखमथोनां 
घोषः शाब्दः देवानां जयताम् । उदस्थात् उत्थितः जितं जि. 

[> 4 
तामेति ॥ ४९२॥ 

उद्धर्षय । उद्भतदहषोन्ुसर हे मघवन् आयुधानि उत्सत्व- 
नाम् । उद्धैय च सत्वानां मनुष्याणां मामकानां मदीया मनासि 
उदद्धैषय रे वचर्टन् वाजिनां बान्ञिनानि वेजनानि चर्त्वं दछय- 

वस्य गुभः । उद्गथानां जयतां यत्तु घोषाः उद्यन्तु च त्वसखपसाद्ा- 
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द्रथानां जयतां घोषाः ॥ ४२ ॥ 
अस्माकमिन्द्रः । अस्माक तावत् सश्रतेषु सज्गतेघु ध्वजेषु शु 

बरृष्वजलोलीभूतेषु इन्द्रो रक्षिता अवतु इन्द्रपभरसादादेवास्माकं 
या इषवस्ता जयन्तु । अस्माकं च वीरा उत्तरे विजयिनो भवन्तु । 
अस्मान् उ । विनियदहाथीय उकारः अस्मानेव हे देवाः अवत रक्षत 
हवेषु आहानेषु ॥ ४३ ॥ 

अमीषां चित्तव् । अप्वा देवता सा च पुनव्याधिव मयं वा 
यस्मादनया विद्धो व्याप्तः अपचीयते अपचयते तया भश्चषणाच्- 
स्मादण्वा अपशचब्दान्त्यकारखोपो वाते उत्तरतः । शेन््योऽभिरूपा 
दादश भवन्तीति श्रुतेः पषापि इन्द्रसेना सम्बन्धिनी । अषां 

छयु्ुबरुसस्बन्धिनां मनुष्याणां चित्तं चित्तानीति विभक्िव्यत्ययः 
प्रतिलोभयन्ती । दुम विमोहने । बिमोहयमाना ग्रहाण शन्रूण।- 
मङ्गानि हे अप्वे तत् परेहि परसगच्छ पर्तरास् शाच्रन् प्रदीतु- 
भ् । अतो भूयोभूयः करणेनैतनेव दा्ननभिपरेहि निदंह चेषां द्ध 
दयानि दोकेः हत्स्विति सप्तमीवहुवचनं द्वितीयाबहुवचनस्य 
स्थाने । तथा चेषां हृदयानि निर्दह शोकेयैथा अन्धेनाध्यानरश्च- 
णेन अभिन्ाः तमसा सचन्तां तमख। संसव्यन्तां तमसाष्िङष्य- 
न्ताम् । द्वादजञेन््यः समाक्षाः ॥ ७४ ॥ 

पृथग् विनियोगमन्बाः । अवख इषघुदेवत्या अनुष अव- 
खण निषि परापत पसयगच्छ। हे शरव्ये | रारमयीं इघुः दारव्या- 
हे ब्रह्मसंशिते बह्यणा मन्बेणाभिमन्त्य नितरां तीक्ष्णीद्धते ग 

च्छ परापत गच्छेत्यतिश्याथेम् । एकाथयोरख्यात्तयोर्दिवच- 
नम् । अमित्रान् प्रपद्यस्व मा चामीषाममित्राणां कञ्चन उच्छिषः 
उच्छेषय उद्धुतमूलान् कुर्वित्यभिप्रायः ॥ ४५॥ 

म्रेता । योद्धन् स्तौति। अुष्टुप् । हे नरः मनुष्याः पेत गच्छत 
जयत इन्द्र वः राम्मं शरणं परित्राणं यच्छतु ददातु । उग्राः उ- 

 दुमूर्णायुधा वः युष्पाकं सन्तु बाहवः अनाघुष्या अप्रध्ुष्याः यथा 
युयम् ! अस्थ मवथ तथा उध्राः वः सन्तु बाहवः इत्युषङ्ग 

असौ या । मारुती बिष्टुप् । असौ यास्ेना हे मरूतः परेषां 
शछनृणाम् । अभ्यैति अभ्यागच्छति नः अस्मान् घरति ¦ ओजसा 
बेन स्पद्धमाना तां सेनां गूहत व्याप्तुत तमसा अपचतेन बत- 



द् च ॐ खत्तद्श्चो ऽध्यायः । १७ । 

५. पिति कम्मनाम । अपगतकमणा येन तमसा व्याद्वानां नदयन्ति 
कमोणि तद्पत्रतं तमः तेनापव्रतेन तस्सा तथा गृहत यथा अ- 
मी अन्योऽन्यं न जानन् यथा अमी सेनिकाः अन्योऽन्यं परस्परं न 
जानीयुः ॥ ४७ ॥ 

यज्र बाणाः लिङ्ञेक्तदेवता पङ्कः । थत्र वाणाः इषवः सम्पतन्ति 
अनिमेयोदम् । कथमिव कुमारा विरिषा इव यथा कुमाराः अह. 
ष्परिकारिणः विगतशिखाः सवेमुण्डा क्रौडा्थतं तमर्थं सन्नि 
पतेयुरेष सम्पतन्ति तत्र तत्रत्यर्थः । अस्माकमिन्द्रः कम्भ शरणं 
यच्छतु ददातु बृहस्पतिः सम्म यच्छतु अदितिः शास्म यच्छतु वि- 
द्वाहा सदाकालं च छम यच्छतु इन्द्रः बृहस्पतिः अदितिः ॥ ४८ ॥ 

ममांणि ते । लिङ्ञोक्तदेवता विष्टुप् । कवचं प्रयच्छति मम्मो- 
णिते वेणा कवचेन छदयामि सोमश्च सजा त्वाम् । असदेव अ. 
युवक्वाम् । आच्छदयतु । किञ्च उरोबेशयो वखणस्ते कृणोतु पथोः 
रपि प्रथीयो वंरूणस्तव कवचं कयेतु । किञ्च जयन्तं त्वामद्ुम- 
दन्तु उत्साहयन्तु देवताः ॥ ४९ ॥ 

उदेनस् । समिध आदधाति तिखभिरयुष्टुभिः। तत्र प्रथमा- 
ग्नेयी द्वितीयैन्द्री दतीया लिङ्गोक्तदेवता । उदेनघुतच्तसं नय पनं 
यजमानम् । उद्गततयाम् । उष्वतसं हे अग्ने तेन आहवि्स्व- 
देन आहुत । जुशतेरेवद्रूपं नतु हयतेः । रायस्पोषेण च धनधु 
सखज परजया च बहुपुजपोच्रसद्कुरु कधि कुरु ॥ ५० ॥ 

इन्द्रेमम् । हे इन्द्रं इमं यजमानं परतयं प्रगततसं नय । सजा- 
तानां समानजन्मनाम् । असत् भवतु वरी कान्तः इंदवसे वा । 
किञ्च समेन वच॑सा खज सखज च पनं यजमानं वश्चसा स्वेन 
कर्मणा वणानामुत्कर्षा वष्वैः देवानां च मागदाः असत् भवतु । यक्ष 
समाप्ति त्वत्प्रसादात् प्राप्नोत्वित्यथः ॥ ५९॥ 

यस्य कुमः । यस्य यजमानस्य कमेः णहे हविः त हे अभ्ने वद्धय 
सवं प्रजया पद्युभिश्च तस्मै देवा अधिह्लुबन् । उपरिभावेन यत्प्रशस्तं 
कल्याणं तद्घ्ववन्तु 1 अय च ब्रह्मणस्पतिरभ्निः ॥ ५२ ॥ 

अग्निमरुयच्छति । उदु त्वेति व्याख्यातम् ॥ ५३ ॥ 
प्चित्यं गरछस्ति । पञ्चमिच्छभ्भिः यज्ञाग्निसाघनसवादिनीभिः 

ञ्च दिशः। दे िष्टुभौ । पञ्च दिशः दैवीः,देवानां संबरिथन्यः यज्ञ- 

२९१ 
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वन्तु पाठयन्तु स्वयं च देभ्यः किं कुवौणाः यज्ञमवन्तु अमति 
दुर्मतिं बाधमानाः अमतिम् अमननमक्ञानम् अदानायां दुभेति 
च । किंञ्च रायस्पोषे घनस्य पुष्टो यक्लर्पात यजमानम् आभजन्तीः 
भागिनं कुवैन्त्यः सयस्पोषे च अधि उपरि यक्नः अस्थात् तिष्ठतु 
दिग्मिरेव स्थापितः ॥ ५४॥ 

समिद्धे अञ्चो । अखबद्धानि वाक्यानि ययोगास््योगाश्च संबद्धानि 
भवन्ति यः समिद्धे सस्यग्दीपते अभ्रौ प्रणीयमान अधिमामहानः। यज- 
मानो वै मामहान इति श्चुतिः । मह पूजायाम् उपरिभावेन देवाना- 
मत्यं पूजकः आत्मानं चा कृतकृत्यं मन्यमानो अध्चिमुपगच्छति य- 

स्य तु उक््थपत्ोऽचिः प्रणीयमानोऽथिष्येमे उक्तानि भवन्ति तदङ्ध- 
भूतश्चायमश्चिः । इख्यः कतयक्षियः गृहीतः धारितोऽध्वयणा यस्य 
च मामहानस्य वक्तं रुचितं घम परिगृह्य परीश्ाल्ताभ्याम् अयजन्त 
ऋत्विजः यस्य च ऊजां अन्नेन दविरंक्षणेन यज्ञमयजन्त संगतं छ- 
तवन्तः देवाः ऋषत्विज्ञः सोऽयं कृतकृत्य इति देषः ॥ ५५ ॥ 

दैव्याय धच । इृहती वा पद्किवी । यस्मै अद्ये दैव्याय देवानां 
संबन्धिन धते धारयि । जगतः जोष्ट्रे जोषयितरतमाय पयोदानां 

नीयत इति वाक्यश्चेषः । यञ्च देवश्रीः देवा अस्य भियः श्रीमनाः भ- 
केभ्यः धियं दातुकामः घ्रीवां यस्य मनसि बस्ति शतपयाः बहूनि 
परयांसि यस्य अन्नानि असो बहूुपयाः यं च परिगृद्य गहीत्वा देवाः 
ऋत्विभ्यजमानाः यक्ख कन्तुपागच्छन्ति तं देवा ऋत्विग्यजमानाः दे 
वेभ्यः यज्ञाज्भूतेभ्यो देवेभ्यः अध्वर्यन्तः अध्वरं कामयसानाः अस्थुः 
परिवाये स्थिताः ॥ ५६ ॥ 

वीतं हविः । ब्रहती । वीतं कामितम् दृष्टम् अभिप्रेतं हविः श्- 
मितं खुसस्छतं मन्त्रैः शमिता शामि्रेति व्यत्ययो वाक्यवशात् य- 
जध्ये यागाय तुरीयश्चात् यज्ञो भवति यञ्च इत्थंभूतं हव्यं हधिरेति 
अध्वः पुरस्तात् यजूषि जपति । होता पशचादचोऽन्वाह बह्मा द 
क्षिणतोऽप्रतिस्थं जपत्येष पव तुरीयश्चतुथों यज्ञस्तस्माच्च यज्ञादु- 
व्थिता वाकाः वचनानि कम्यज्ुःखामलक्षणानि आशिषश्च नः अ- 
स्मार जुषन्तां सन्ता यङ्ञफटठेनास्मानालङ्कयास्त्वस्यधेः । ५७॥ 

सूथरदिमदहरिकेशः । भिष्टुप् । असो वा आदित्य एषोऽद्चिरिति 
श्रुतेः । यः सुयसर्देपः सूयंसदशरषिमिः हरिकेशः हरितवणेकेश्चः 
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सः पुरस्तात् सविवृरूपेण ज्योतिः उदयात् उद्गच्छति । अजखम् 
अदुपक्चीण तस्य चभ्रः पूषा प्रसवे याति विद्धान् स्वमधिकारं 
जानानः पशवो वे पूषेति श्रुतिः । राक्षणिकया स चािर्यति भणी. 
यमानः सम्पदयन् विदवानि युचनानि भूतजा तानि गोपायिता स. 
भस्तस्य जगतः ॥ ५८ ॥ 

आ्नीधे अस्मानं पृदिनिमुपादधाति । विमान एष इति दवाभ्यां 
जिष्टुवूभ्यामादित्यदेवताभ्ां य एषः आदित्यो विमानो निर्माता 
भूतच्रामस्य दिवो मध्ये आस्ते चयुखोकस्य मध्ये आस्ते आपप्रिवान्। 
भ्रा पूरणे । आपूरयन् सदसी यावापरथिव्यौ अन्तरिश्चं च स्वकी- 
येन प्रकाशेनापहत्य चाव॑रं तमः । स विदवाचीरभिचष्ट घताचीः 
विदवं ह विराञ्चेतमस्यापेति विद्वाची वेदिः । घतमस्यामञ्चित- 
मिति घृताची सुक् । वेदाश्च सुचश्चाभिपदेयति यक्कर्वननुभ्रहीतं 
पश्यतीत्यथेः । अन्तरा पूवमपरं च केतुम् । अन्तरा अन्तरेण पूै- 
मेम सोक्रमपरच अभ्यु खोक यत् किञ्चित् केतुं चित्तं जनानां 
तञ्च सवेमभिचष्टेऽभिपदहयति । अथो यच्चेदमेतर्हि चीयते यच्चाद् 
पूवेमपच्चीयतेति ॥ ५९ ॥ 

उक्षा समुद्रः। य उदयकारे उश्चा सेचनः ¦ समुद्रः सुन्दनो 
भवति तस्मिन् काले अवद्यायः आतितयं पतति तद भिप्रायमेतत् 
अरूणः । वणेतो निदंशः खुपणंः सखुपतनः यश्य पूवस्य दटोकस्य 
योनि स्थानं पितुः पिचृभूतस्य ततो हि जायमान उपलभ्यत इति 
पिता दलरोकः । आविवेरख आविशति उदितमा्नः । यश्च मध्ये 
दुखोकस्य निहितोभव्थितः पृश्निः समस्तरददिमखड्खो विचित्रः 
अमा अश्ानो व्यपकः स्यात् स विचक्रमे विक्रममाणः रजसः रञ- 
नस्य लोकन्नवस्य पाति गोपायति अन्तो अन्तान् यो दन्तान्पाति 
स मध्य पात्येव ॥ ६० ॥ 

नि यायेनमतिक्रसिंन्ति चतसूभिः । इन्द्रं विष्वा इति व्याख्या- 
तम् ॥ ६१। 

देवहूर्यक्ञः । तिखो $नुष्टुभः। आये दे उष्णिहौ वा। यो देषहम्देः 
वानाह्यति यक्षः स आच वक्षत् । आवहतु च देवाम् यजतु च 
किञ्च यक्षत् यजतु च अश्चः देवः देवान् आ च वश्चत् । आक् 
दतु च ॥६२॥ 
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वाजस्य मा । वाजस्यान्नस्य मा मां प्रसवः प्रसुतिरुष्पात्तः । अ- 
भ्ययुज्ञा वा उदुश्राभिण उद््रहणेन ऊध्व हि विग्य दीयत इति उ- 
द्ग्रहणं दानं द्ननत्यथेः । उदश्रमीत। उद्गरह्तीयःत् । हञहोभे- 
छन्दसि हस्यति छान्दसो हकारस्य सकारः । अध अथ समन- 
न्तरमेव सपल्लान् इन्दः मम निभ्चामेण नीचे्रहणे नौचेर्हिं हस्तं 
ङत्वा यिक्चादिगुद्यत याचिष्णुतया अनक्नतया च अधरान् अधोग- 
मनान् अकः कसतु ॥ ६२ ॥ 

उद्ग्राभं च । उदुग्रामं च अस्मद्धिषयं निग्रामं च शचुचिषयं बद्ध 
ख चयीटखृश्चणं यज्ञविषयं देवा अवीच्रघन् बद्धेयन्तु । अथ सपल्ला- 
निन्द्राश्ची मे मम विषूचीनान् विष्वगश्चनान् नानागतीन् कत्वा 

 दयस्यता वाष्पतामचुनरागमनाय ॥ ६४ ॥ 
चित्यमारोहन्ति पञ्चभिः । कमध्वमश्चिना । अचुष्टुप् । दे ऋत्वि 

ग्यजमानाः क्रमध्वम् । आक्रमध्वम् | आश्चेना चिच्येन सौककाला- 
रन्यादिवधुषा नाक्र दिवम् । उख्यम् । उखायां धृतमधिय् । उस्यं 
हस्तेषु धिध्रतो धारयमाणः ततो दिवः पृष्टमाख्हय स्वभ लोकं 
गत्वा मिश्नाः समानलोकस्थानायुषः । देवैः सह आध्वमर आखनं 
कुखत देवीभूताः । आसरेतदपम् । धि चेति सकारलोपः ॥ ६५ ॥ 

प्राचीमु । चिष्टुप् । प्राचीदिश्मयुपरेहि प्रगच्छ विद्धान् स्वम- 
धिकार जानानः अ्नरिष्टकास्थलखरूपस्य । हे अच्च उख्यरूपप्रणीय- 
मान पुंरोभभ्चेः पुरोगामी अश्चिमव इह यज्ञ तता विदवाः संवोः 
आशाः दिशः दीद्यानः आभासयन् विभाहि विविधं दीप्यस्व उ 
नः धेहि द्विपदे चतुष्पदे द्विपाद्भ्यश्चतुष्पाद्भ्यश्च ॥ ६६ ॥ 

पृथिव्या अहम् पिपीलिकमध्या ब्रहती । यजमान आदह पृथि. 
याः सकारात् अहम् । उदन्तरिश्चषमारुहम् । ऊरध्वैक्रमेण अन्तरि- 
क्षमारूढः अन्तरिक्लाच्च दिविमाखहम् दयखोकमारूढः दिवः नाकस्य 
पृष्ठम् । आरूढः नाकस्य पृष्टठाच्च स्वराद्ित्याख्यं ज्योतिः अगाम् । 
आगतः पाप्तोऽहं क्ेसीभूनः गाहंपत्याश्चीध्रीयमा गच्छन्त्याश्रीप्नीया- 
दाहवनीयभमिव्यादि श्वुतिः । अश्रीगां रोकसंस्तवं द्यति ॥ £७ ॥ 

` स्वयन्तः अङुष्टुप् । अत्र द्वितीयोऽदेश्यः पथमो व्याख्यायते 
यच्छब्दयोगाद् । यक्घं ये यजमाना विद्रवतो धारं सर्यतो प्रासम् । 
आाहुतिदश्िणान्यनि यज्घस्य धारास्ताभिर्यंष वर्षति । यल्वा वि 
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[क दवश्यं जगतो धारयितार वेदवानरमाखतवसोर्धारा वाजप्रसवीयानि 
वा धारा यज्ञस्य सुविद्धांसा क्ानकम्मेखमुख्चयकारिणो वितेनिरे वि 
तन्वन्त स्वर्यन्ता स्वग सक् गच्छन्ती नापश्डन्ते पएुजपदवादंकृतक- 

व्यत्वात् । आसोषन्ति यां सेदस्री ददिव पतद्धेर्रषणं नतु दयावापुथि- 
व्यारभिघानं दिव इति । स्वःशब्दोपादानसामथ्यीत् । कथभूतां 
द्यामायेहन्ति रोधी जराद्धत्युशोकादीनम् ॥ ६८ । 

अभ्रे प्रहि । रिष्टुप् । हे अचे प्रेहि प्रयाहि । प्रथमः देवयतां दे. 
वान् यष्टुमिच्छतां यस्त्वं चश्चुः देवानामपि च मच्योणां मचुष्या- 
णां सतस्त्वयि प्रथमं प्राप्रे सति इयक्चमाणा भगुसिः यागं कुद 
णाः चशुप्रहणमाषेयानृचानव्राद्यणोपलक्षणाथेम् सजोषाः समान- 
जोषणश्च देवैः सन्तः । स्वगेछोकं यन्तु यजमानाः स्वस्ति अवि. 
नारोन ॥ ६९ ॥ 

पयस्ताभिज्ञद्येति । नक्तोषासा व्याख्याता ॥ ७० ॥ 
अभ्रे खहखाश्च । आग्नेयी विराट् हे अग्ने सहस्राक्षं हिरण्यश्चक- 

ठेवा एष सहस्राक्षः शतप्रद्धेम् । यदहः रतश्च षौ रुद्रोऽखल्यत यस्य 
च तव रातं प्राणाः सहसरं व्यानाः यश्च त्वे साहसस्य रायो धनस्य 
हविदेक्षणस्य दक्षिषे दातुं सम्रथोऽसि तस्मैते तुभ्यं विधम। वि. 
द् धात्तिदाना्थेः । दद्मः । वाजाय वाज्ञमिति विभमक्तिव्यत्ययः । वाजं 
हवि रैक्षणं स्वाहा सखुडतमस्त ॥ ७१॥ 

स्वयमातृष्णायामद्धि निदधाति सखुपर्णोऽखीति द्वाभ्यामाच्चेयी- 
भ्यां पङ्कितिष्टुन्भ्याम् । यस्त्वं सुपणवदसि गसत्मान् गरणवान् अ- 
दानायादारीरः स पृष्ठे पृथिव्याः सीद अवस्थानं कुख भासाचदीः 
प्त्या अन्तारिष्ठमाप्रण आपूर्य ज्योतिषा च दिवभ्रुत्तभान उत्तस्भ- 
य तेजसा दिद उद् दह तेजञला च दिसो च्दाङ्करु । आदीपनाथों 
वा खहतिः ॥ ७२॥ 

आज्रहानः । अभसिहूयमानः सुप्रतीकः खमुखः सन् पुरस्तात् पू- 
स्यां दिशि हे अथे स्वं योनिस्थानम् आखीद् अचितिष्ठ साघुया 
साधुक्रियाविश्चेषणत्वेन श्रुत्या व्याख्यातम् । युमपि च हे विदवेदे- 
घा यज्ञमानश्च सीदत आवस्थाने कुखत अस्मिन् सधस्थे सहस्थने 
अध्यङ् स्व्गीख्ये । स्वग चे टोकः सधस्थ इति श्वुतिः। अध्युत्तरदिम- 

न् ख्ौरछरषटे । अत्र वृतीयः पादः पश्चाद्याख्यायते अथंसंबन्धा त्॥७३॥ 



॥। 

२४६ चयस दीवयाप्यन्दिनसंहिताभाष्ये 

तिश्लः समिध आदधाति तिखसिकरभ्िः । कण्वः तश्नैकया स- 
वितारं लिष्टुभा पुरस्ताञ्ञ्योतिषा धनुं कमरदोहनीं ययाचे । ता- 
सवितुः । तां सवितुः खमस्बन्धिनी वरेण्यस्य वरणीयस्य चिं चाप- 
नीयाम् । अश्चणे आब्रणोपमि स्वीकसोमि अहं समातं कल्याणीं सति 
विश्वजन्यां स्वहितं यां सुमति पराप्य अस्य सवितुः सम्बस्धिनीं 
कण्वः अदुहत् दुग्धवान् प्रपीनां धपूरितां पयसा कसदस्रधासं वहु 
धारां बहनो घा कुटुम्बस्य धारयित्री महीं महती गाम् ॥ ७४ ॥ 

विधम ते । िस्थानोऽधि्दैवता त्रिष्टुप् । विधेम । चिद्धाति- 
दीनकमौ दद्यः ते तुभ्यं परमे जन्मनि जाताय आदित्यात्मना स्थि- 
ताय द्ौवौ अस्य परमं जन्म । विधेम च स्तोः स्तुतिभिः अवरे 
सघस्थे$वस्थिताय विद्य॒दरात्मना । अन्तरिश्चं वा अवरं सधस्थं य- 
स्माद्योनेः उत् आरिथाः । ऋं गतौ । अस्यतदपम् । यस्माच्च 
स्थानादुद्गतोऽसि यज्ञे तं स्थानमहम् । एष अस्य स्वो योनिः एष 
इति चित्योऽश्िरूच्यते । किञचप्रत्वे हवीषि जुहुरे समिद्धे । भ्रु 
होमि स्वयि हवींषि समिद्धे समस्यग्दीपते ॥ ७५ ॥ 

मद्धो अध्ने 1 आश्रेयी विराट् । प्रकषण इद्धः दीप्तः सन् हे अघने 
भूयोऽपि दीदिहि दीप्यस्व पुरो नः अग्रतोऽस्माकं व्यवस्थितः एत- 
या अजख्याचुपक्चषीणया घुम्यो सभित्काष्ठिकया सूम्मीश्तब्दः का- 
छ्वचनः । यद्वा सुम्मीं रोहस्थुणा । सम्मी ज्वन्ती वा दिरुष्ये- 
दिति च स्मृतिः । दे यविष्ठ युवतम यत्तश्च त्वामेव शाद्वन्तः शा- 
श्वतिक्ाः उवयन्ति उपगच्छन्ति वाजाः अन्नानि अतो दीषदिही- 
ति संबन्धः ॥ ७६ ॥ 

तिख आहूतीजुदहोति । अघने तमेति व्याख्यातम् ॥ ७७ ॥ 
चित्ति जुद्योमि । वैदवकम्मणी जगत्यतिजगती वा । चित्ति त्चित्त 

म् । एषाम् ऋत्विग्यजमानानां जदोमि अथिसंबद्धं कसेमि अित- 
स्वपरिज्ञानाथं चिन्तनसंतानं करोमीत्यथेः । मनसा च धृतेन च 
सह तथा ज्रहोमि यथा देवा इहागमन् इहागच्छेयुः। कथभूता वीति. 
होः कामितयज्ञाः । होत्रा इति यज्ञनामसु पाठितम् ऋताघ्रधः सत्य- 
बरृधः । किञ्च पत्ये विद्वस्य भूमनो जुहोमि वेर्वकस्मणे अधिपः 
तिभूताय विदवस्य भूतश्रामस्य भूमनः भूः ज्दोमि विश्वकम््णे 

 विदवाहा सवेदा अदभ्यं अनुपक्षीणं हविः ॥ ७८ ॥ 



सश्चदरीऽध्यायः } १७ । २४७ 

सते । चिष्टुप् अच्चेयी । सप्तते ववं हे अन्ने खभेधः लमि- 
न्थनाः प्राणा यतः सन्ति यतश्च सप्तजिह्वाः तव सन्ति खक्त पुरुषा 
न्संहत्यकीकतो योऽ्भ्चिस्तदभिप्रायमतव् । यतश्च सत्त षयः तव 
दष्ठारः सन्ति यतश्च खत धामानि परियाणि सप छन्दसि परियाणि 
तव सन्ति यतश्च सष्ठ होजाः आच्चीघ्रपयन्ता सक्तधा कृत्वा त्वां य- 
जन्ति अती तवीपि सक्त योनीः सत्तचितीः आपृणस्व आपूर्यस्व 
घतेन स्वाहा खुहुतं चतद्धविभवतु ॥ ७९. ॥ 

मारुताम् जुहोति । श्ुक्रज्योतिरिति षड्भिमस्चकग्मिः मार्ती- 
भिस्त चेकेकस्याश्चि सप्त सप्त मरुवः प्रथमा उष्णिक् चतुर्थी च 
द्वितीयातृदीये गायच्यो पञ्चमी जगती षष्ठौ गायत्युष्णिग्वा । शुक 

उ्योतिः पुणोगद्चस्य स्वम मक्चयतु । चिच्रज्यातिश्च सत्यज्योतिश्च 

ल्योतिष्मांश्च शुक्रश्च कऋतपश्च अत्यंहाश्च अथेकपदनिसक्त शुक 

ज्योतियैस्य शुक्रस्येव वा ज्योतिस्य सख शुक्रञ्योतिः चिच ज्योतिः 

सत्यं स्योतिः ज्योतिष्मान् ज्योतिषा तद्वान् छुक्रः श्ुङ्कः तपाः 

सत्यं यक्तं वा पाति अव्याः अतीत्य अहः पापं चत्तेते इतिं 
अत्यहाः ॥ ८० ॥ 

ईड च । अनेनानेन च समानदशनः इडः वुरो शस्य स्व. 

सदां प्रतिगृह्णातु अन्याडङ च । अन्येनान्येन च सखमानद्रनः म- 

त्या खद्टङ च तेन तेन समानदशनः सदः प्रतेसदङ् चत 

तं प्रति सरश्ाः प्रतिसर ॐ । मित उन्तमाधममभ्यमेस्तुस्यः भिः 

तश्च एकीयावेन मितः सम्मितः सभराश्च सह् चेमात्त सभसः॥८१॥ 

ऋतश्च । स्वमशं पुरोडाशस्य प्राइनातु सत्यञ्च शुकश्च ध. 
वि 

तौ च विघती च । विधारयः च विविधं धास्यन्तीत्ति चिधार- 

यः ऋ्युः॥ <२ ॥ 
अऋतनिश्च । ऋतं जयति ऋताजेत् सत्यजिश्च सेनजिच्च । 

सखषेणश्च शोभनसेनः अन्तिमिजश्च अन्तिस्मि्रः आसन्नामनरः दूर 

अभिजश्च गणः ऋज्ञुः ॥ ८३ ॥ 

 इटश्चाखः व्यवहितपदप्रायो मन्ः। अय साद्दरयेना्र मरुतः स्त 

यन्ते । ये यूयम् हंदक्षासः इेदग्दरौनाः सवे एव । ये च । पतादक्षा- 

खः पतदृशनाः सर्वै एव । उघुणः जीणि पदानि छन्द परिपर्सि 

कुर्वन्ति । ये च यूथं सदृश्चाललः समानद्श्षनाः सवे पव ये युयं 



२४८ द्ुङ्कयजञर्वेदौयमाध्यन्दिनिसंहिताभाष्ये 

प्रतिसदक्षासः प्रातिखभानददशैनाये च यूयं मितासः पिताः पमाः 
णतः स्वं एव ये च युयं संमितासः सङ्गत्यामेताः सवं एव च । 
ये युवं सभरसः समानमलङ्कासयादि विभ्रतः तान् व्रवीमि एतत् नो 
अद्य मखुवो यज्ञेऽस्मिन् एत न आगच्छत नः अस्माकम् । अद्या 
स्मिन् यवि हे मरुतः यज्ञेऽस्मिन् पवं वयवहितानि पदानि पश्चात्स- 
वैरेव सम्बन्धनीयानि ॥ < ॥ 

स्वतर्वांश्च स्वाकीयं तवो वरं यस्य स स्वतवान् | स्वमंशं षु- 
रोडाशस्य भक्षयत प्रघासी च । घर्ट्ट अदने । प्रकषण अदन 
शोः सान्तपनशीटश्च गृहमेधी च क्रीडे च पञ्च । चातमौस्य- 
देवताः शाको च नक्त: उद्धेषी च उज्ञयनक्तीटः ॥ <५॥ 

इन्द्रं दैवीरिति मारुतं पद्युज्ैपति । इन्द्र राजानं देवीः विशः 
मरुतो सरुटक्चषणाः अनुषल्मौनः मनु पश्चात् बत्मौ वत्तेनं यासां 
ताः अञुवत्मानः अचुगामिस्य इत्यथैः । अमवन् स्वरूपस्थापनेन । 
यथा इन्द्रदेवीः विशः मरुतः अयुवत्मानः अमवन् उपमानम् । पएव- 
भिमं यजमानं दैवीश्च विद्यो मरूतः मानुषीश्च मचुष्या अतुगाभिन्यः 
भवस्त्विति पाथना ॥ <६ ॥ 

इम स्तनम् । चयोदराग्नेयीतिष्टुभो यज्ञमानं वाचयति । धु 
तस्तूतिः यक्ञस्तुतिश्च दश्यते वसोधोरानन्तरं भविष्यतीति तद्- 
भित्रादिन्यो वा । वसोद्धौरा सुच हृयते सा सनुगरूपकट्पनया स्त- 
न उक्तः । इमं सुग्टक्षणं स्तनम् अज्ञस्वन्तं सचन्त धय । धर् 
पाने । पिब अपां प्रपीनम । अप् शब्देनात्र घरतसुक्तं सादद्यात्। 
यद्वा अथप्येषां तद्धितेन छृत्स्नवन्निगमा भवन्तीति करस्नवन्निगमः 
घतपपूरितं हे अग्ने सरिरस्य पध्ये बतंमाना इमे वे खोकाः सरिर- 
मित्ति श्चुतिः। एषु छोकेषु मध्ये वतमान । किञ्च उत्सल्चुषस्व उत्स्य 
न्दनं खुग्छक्षणं कूपं ज्ुष्रस्व सेवस्व मधुघन्तं मधुस्वादन घृतेन युक्तं 
हे अर्वन् । ऋ गतो । अस्यैतदूपम् । सवेतोगत । किञ्च समुद्धियं स- 
मुद्रसम्बन्धिनं सदनं गरहमाविशस्व सवस्व चयोहवे समुद्रा अ- 
ग्नियज्ञुषां महात्रतश््साम्नां महदुक्थमच्ामित्येठदसिध्रयमन्तरि 
वं वा समुद्रः ॥ <७॥ 

घृतं भिमिक्चे घृतमस्य | योऽयमगिनिघतं यिमिक्चे एुतत्ुदकमा- 
 इतिपारणामम्तं मिभिश्च सिञ्चति । अथवा यस्यारनेभ्रुखे अह धु 
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तं मिभिक्षे सिश्चादि यस्य वास्य घृतं योनिः उत्पखिस्थानम् 
श्निरयस्ये योनिप्छृञद्त सस्ये घुत्रुखवमासीदित्यतदयिध्रायम् । घु 
ते धितः अवास्यतः यस्थ यास्य तमेव धाथ तेजः दीतिर्नामि वा- 
तमग्निमनुष्वघमावह् हे अध्वयां अनुष्वधम् । अन्दश्नं पूर्यमन्न 
सुपकस्प्य पथ्धाद्हृद अष्ट च मादयस्छ तैय तर्पयित्वा चयं 
तहि स्वडाछृतं स्वाहाकारणायिह्ुनं हे बुपम वर्तः| वचि बह हन्य 
हयिः द्वानामाह्ान दविषः वहनं दैवतानापित्यमनेः क्मणी ॥ ८८ ॥ 

सपरुद्रादु्मिः अचाध्य(सेन शृतमेव स्तूयते पाणाध्यासेन चा- 
ग्निः यस्मात्सषुद्रात् घतमयात् अश्चीणत्वात् घृतस्य सथुद्ेणोपमा- 
नम् । अच्नदेवताभिप्रयं वा सा द्यबुपक्षीगव ऊर्िनिः महाराद्िः 
शतकट्धोखः पधधुमाग् उद्ार्त् उदृणच्छक् । उद्गत्य च उपदयु- 
ना समखुत्तत्वमानर् । उपरसव्यापोतु अंशुना प्राणेन च ऊगतपषा- 
णभूतेनाच्चिना एकीभूय अदतत्वम् । अप्रस्णधर्भत्यं आणद्यः 
तरेकीभूयाद्तत्वं प्राप्ुत इत्यर्थः । तस्य छुतस्थ नाम शुद्धस् । अ- 
विकादवमष्विद्धद्धः श्रुतिपरन््रपडितं यदस्ति सदह वेचि जिहर ददा 

जाम् 1 अत्यन्ताभिलषाजिहेत्यानानपि्तं देवानाम् । अगे 
सीति यद्वा एतदद्धौ जहुत्यथादेजिङ्धा इवोतिष्ठन्वीति | खश्च 
सर्वभ्रकाद् तदप्य बञ्चि अस्तस्य नाभि असरणधर्मित्वस्य नटनं 
बन्धत यो हि धतम स दघौयुभेति । यद्वा अधन मन्ञः 
स्तूयते अधन घृतमस्य मन्बस्व सनुद्रात् आद्धिकात्् यज्ञः! स 
द्यत् । उरध्मिः शब्द्संघातः उपस्म्भेनिपातखक्षण उपतोत्पेश्चा- 
रूपकाद्यलङ्सेपेतः मध्युमान् रसवान् वाक्याथगुणेयुकूः उदास्त 
उद्गान्छुखतः स एव उपाद्युना सवनन क्रियमाणः तदेदधङ्खुरूपा 

ददनिरुकाभिप्ति वचनात् संन्याप्नोत् अश्चुतत्दमतोऽध्िविद्धिः भ 
कृशानाोयः धछुतस्यच नाम द्ध रद्स्त वद्व अह्वःत्थायागद्च 

देवानां किथत सा्चाद्धःमः । अथास्य घुतकातवेवाग्निहवान- 
रो अुखादुखज्वाखेतदभिप्रायें वचनम् 1 अष्छतत्वस्य च नाभिःन 
हनं यज्ञमानानामतोऽग्निविद्धिद्धैयते स्तूयते च ॥ <९॥ 

वयं नाम । यसो नामोच्यारणमपि धुतस्य ध्रियं देवानामती व- 

ये नार प्रन्रघाम घृतस्य अस्मिन् यज्ञे धारयाम च धृतनमाभेः। 

हविर्भिः किञ्च उप्रशणोतु चतत् स्तो व्रह्मा छात्वक् शस्यमा- 
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नम् । यथा चतुशयङ्धः यज्ञः ऋत्विजोऽस्य द्ङ्ाणि अवमीत् उदा 

रति यज्ञपरिणामामिश्राथं गौरः गोरवणेः एतद् घृतम् ॥ ९५० ॥ 
चत्वारि शङ्ञा । चतुःशुङ्खोऽवमीदिव्युक्त्वा अधुना चतुःश््ञ 

यज्ञं बरषभशब्दवाच्यं चुषशाब्दं वा परतिपाद्यितुमाह यस्यास्य च- 

त्वारि श्ङ्ाणि बह्योद्गातहोजभ्वयांख्यानि यस्य वास्य चयः पा- 
दा ऋण्यज्ञःसामलक्षणाः यस्य चास्य दे शीष इविद्धानग्रव- 
ग्याख्ये यस्य चास्य सप्त हस्ताः सत्त होतारो हस्ता इव व्याप्रियन्ते । 
यद्धा खक्त छन्दांसि हस्ता इव । यश्चायं जिधात्िः प्रकारं बद्धः परा 

तःसवनमाध्यन्द्िनितृतीयसवनैः चरषभो वर्षिता रोरवीति । रुश- 
व्दे । अत्यर्थं शब्दं करोति सोऽयं महो देवः महान्देवो हिरण्यगभं- 
स्तम्बपर्थन्तानां प्राणिनासुपजीन्यः ज्ञानकम्मैसमुच्यकारिणां र- 
रीरभूतः मत्यीन्मनुष्यानाविश्ति । शाब्द्भ्रामो वासिधेयः। चत्वा- 
रि रुङ्भाणि नामाख्यातोपस्गोनिपाताः । चयो.ऽस्य पादाः प्रथमपु- 
रुषमध्यमपुरुषोन्तमपुरषाः दे शीषे नामाख्याते । सप्त हस्ताः सक्त 
विभक्तयः निधा बद्धः पएकवचनद्विवचनवहुवचनेः इषम इवामषौ- 
दन्यानि शाखाण्यधस्पदीङत्य सोरवीति यः उक्तगुणः सोऽय 
महो देवो मच्योनाविशति परतिपादयति ॥ ९१॥ 

चिधा हितम् । यज्ञपरिणामभूतं यथा धृतं तथाह त्रिधा निहि. 
ते स्थापितमेषु लोकेषु पभिधिस्सुरेः गुह्यमानं गुष्यमानं गवि देवाः 
घरतमन्वविन्दन् आसुपृव्यां रब्धवन्तः यत्तस्य॒ धुतस्य इन्द्र एकं 
भागं जजान जनयतिते वा एते आइुती इते उत्करामतस्ते अन्तरि 
क्षमाविरान्त दत्यादिश्रुतिरिन्द्रस्यं जनकत्वं दशयति । सूये एकं भागं 
जनयति । ते तत उत्क्रामतः ते दिवमा विरान्त इत्यादिश्चुतिः सूयेस्य 
जनकत्वं दर्शयति । वेनादद्नेर्यज्ञलाधनभुतात् एकं मागं स्वधयान्ने- 
नाहुतिरुश्चषणेन निष्टतश्चुः निष्कर्वितवन्तः द्विजातयः । यस्ततः पुत्रो 
जायते सख लोकः प्रत्युत्थायीत्येतदुक्तं भवति ॥ ९२॥ | 

पता अ्षैन्ति । या प्ता ऊर्मयो वाच्तः अषोन्ति उद्गच्छन्ति 
हयात्समुद्रात् अद्धादकष्ट्युत।देवताया याथास्म्यचिन्तनसन्तानग- 
भोक्निगमनिरुक्तनिघण्टुव्याकरणशिक्षाच्छन्दोभेः परिपाचनस्थानी- 
यैः परिपूतान् शतवजाः बहुगतयो बहथौ याश्चैता अर्षन्त्यो रिपुणा 
कुताकिकडन्दरानरुसङ्घेन नावचक्षे नापवदितुं राक्याः ताः घृतस्यैव 
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धासः देवानां दृत्िकराः अभिचाकरीमि अहमभिपदयाभि हिरण्म- 
यश्च उेतसोभ्चिमध्य आसां बाण्यक्तीनां विद्यमानस्तं चासिचाकः 

सीमि । अश्चिर्हि बाचामयिष्ठाच्ी देवता । यद्वा घृतस्य धारा एवो- 
च्यन्ते । या एता अषेन्ति गच्छन्ति हदात्समुदात् हृदयेन हि सङ्क 
टप्य पञ्चाद्यजन्ते ता एवस्रुच्यन्ते रातव्रजाः बहुगतयों याञ्चता रिपुणा 
शाज्ुणा यज्ञपरिपन्थिना नावचक्षे नावद्रष्टुं शक्यन्ते ता तस्य 
धाय अभिचाकशीमि पद्यामि यश्चाये हिरण्मयो वेतस्लोऽध्धियाहव- 
नीयाख्यो मध्ये आसां व्यवतिष्ठते तमप्यह पदयाभि याथाल्म्यतोऽदहं 

दरव्यं देवतां पदयामीव्यतदुक्तं भवति ॥ ९३॥ 
सम्यक् । या एताः साधु खनन्ति सरितो न धेनाः नद्य इवा- 

नावच्छिन्नोदकसन्तानप्रवद्धाः घना वाचः । धेना इति वाङ्नामसु 
पठितम् । अन्तदैदा मनसा पूयमानाः .अन्तव्थेवस्थितेन हदयेन प- 

रिपावनस्थानीयेन मनसा च प्रथमाना विविच्यमानाः राब्ददोषे- 

भ्यस्ता अग्निमेव स्तुवन्तीति शेषः । ये चते अषेन्ति गच्छन्ति ऊॐ- 

म्परयः संघाताः घतस्य सगा इव क्विपणो सेषमराणाः । खगा इव 

द्िपणोः व्याघात् प्पङायमानाः केऽपि अ।.न तप्पेयन्तीति रोषः । 

एतद्न्तं भवति श्रुतिश्च दध्यं चार्न्यथमेव ॥ ९४ ॥ 

सखन्धोस्वि । या एताः सिन्धोरिव नद्याः प्राध्वने प्रगतोऽध्वा 

प्राष्वा महोदकप्रपातः तस्मिन् महोदकप्रपात शुघनसः शु इते 

दवश्रनाम । हन्तेर्मत्यथस्य घनः । क्षिप्रगमनाः वातप्रमियः । [मङ् 

हिखायाम् । वातेन याः प्रमीयन्ते विनद्यन्ति ताः कातप्रामयस्त- 

रङ्बीच्यः पतयन्ति । स्वार्थं णिच् । प्रपतन्ति यह्वाः महत्यः 

खङ्मुखात्परिम्रष्ठाः घृतस्य धाराः ताः फतन्तीरदनत्याग्नः । क 

इवेत्यत आह अरषो न वाजी । नकार उपमाथीयः } यथा जा- 

सेचनो जात्यादिभिरुच्छृष्टो बाजी केजनवानद्वः । पुनरप्यदइव वेखि- 

नशि । काष्ठा सिम्दन् आञ्यन्तान् विधास्यन् ऊमस्मिामेः पिन्वमानः 

आस्यन्तविभेदश्रमयोगात् च स्वेदोदकोभ्मिभिः पिन्वमानः भरासः 

अनमूमिम् । यथेतहुणविरिष्ठोऽदेवोऽ्नान्यदेनत्यिव माग्नः अरेनात- 

त्ति वाक्या्थः। नतु हीनेपमानमग्नरदवन ज्यायास्तत्र गुणोऽभि- 

परेत इति परिहतं यास्कन ॥ ९५॥ 

अभिप्रवन्त । अभिनमन्व्यो यन्ति प्रह्नामवान्त क; पुनस्त 
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घतस्य धासः कमभिद्रह्ीमवन्ति अनि कथद्निव । सखतनेव योषाः 
समानदनस्का इव योषाः एक भत्तीरं प्रति सज्गतमनसः कदट्याप्यः 
रूपथौवलक्त पाः स्मयमानाः । स्मि देषद्धसने । इंषद्धलमानाः 
समिधः समिन्धन्ाः। ईइत्थभूता धाराः अग्निसभिद्रह्मूय ततस्त- 
मेवा नक्षन्त नसरविराप्नोतिकस्मैवा । नमतिकम्प का व्या- 
प्युवन्ति काश्च धारा ज्रु्राणः सेवमानः हति जातवेदाः हर्यतिः 
प्रेप्साकम्पै प्रेप्सति काययते नास्य ग्रहणद्क्तिपरिहाणमस्तीत्यभि- 
प्रायः जातयक्छानोऽग्निः ॥ ९.६ ॥ 

कन्या इव । या एताः कन्या इव चवपरिण्णीता इव वहतुं वोढा- 
र भतरं प्रति एतवे पलुमागमनाय अञ्जि पजन्नम् । अञ्जनाः व्य- 
क्तं दुःकोणाः योग्य कुवोणाः अभिगच्छन्ति -यज्ञखहचरिता घुत- 
स्य धारा इत्यधिप्रायः ॥ ९७ ॥ 

 अभ्यवेत । हे देवाः अभ्यषत अभ्यागच्छत एतां ष्टनि रो- 
मनां स्तुतं घुतस्तीभर्या प्रति एनं च गव्यम् । आनि गोरदिका- 
रेदुतेजनिते गव्यम् । आजिमायमनमाजयनमभ्यागच्छत अभ्या- 
गत्य च अस्मासु मद्रा भद्राणि दविणानि धनानि घन्त स्थापयत 
दत वादत्वाच इमं यज्ञं नयत यन्न देवता देवत्वं नः अस्माकम् | 

. अस्माभियां देवलोको जितत इत्यथः । याश्चता घतस्य धाराः मधु 
मत् भधुखयुक्तं पवन्ते त्चास्यल्ञिते लोकं नयतत्यनुवर्तते ॥९.<॥ 

धामन्ते आदुतिपरिणामभरुतमिद्ं जगद् ब्यादिस्तम्बपयन्तं म- 
न्यमान आह धामन् धामानि विभूत्यां ते तव विक््वं भुवने भूत- 
जातम् \ अधिश्रतम् अध्याश्चतं स्थित यञ्च अन्तः समुद्रे समु 
दमध्ये किञ्चित् यश्च हदि अन्तः किञ्चित् यश्च आयुषि अन्तः कि- 
चित् तदषप्पे धामानि तवे अधिध्चितमित्यन्रुवत्तते यतत एवमतस्त्कं 
त्रकीमि } अपामनीके मुख चतंमानो य ऊभ्मियहतः सथिधे सं- 
ग्रामं च पाणाः सहवन्तेयानो य ऊरस्मिराह्तः तदुक्तम् । भि- 

धा हित पणिभिशेद्यमानामिति । तमर्याम मक्षयाय व्याष्टपा 
वा मचुमन्त र्छकन्तं ते तव सम्बार्थिनसूर्धिमि घृतं हविः पारिमापि 
ने रसस्य वयं भोक्तारो भवेम देषत्वं प्राप्ुयापति चक्रोक्त्या 
प्राथ्येते ॥ ९९ ॥ | | 

धीसदुव्वस्छतो सन्त्रसाष्ये सन्नद्रोर्ध्रायः ॥ १७ ॥ 
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अथाष्राददयेष्यायः ॥ १८ ॥ 

नी 0 

इत उत्तरं वथोधारिकाणि यजूषि खक्ततिद्यतिकच्डिकाः । वा 
जश्च मे प्रसवश्च मे । चाजोभ्न्नं च ये अरसलवः अच्लदानविवय- 
भ्यनुक्ञा दीयतां सुल्यवाभिति । प्रयतिश्च मे । प्रयतडं प्रयतिः। 
आज्ञाप्रसहने प्रसितिः तन्तुषां जालं वा तेन चान्न वन्धनं स्नेह 
उपलक्ष्यते । घौतिश्च मे क्रतुश्च मे । ध्ये चिन्तायाम् । तस्य धीतिः। 
सम्प्रसारणं छान्दसम् । करतुः सकद्पः संस्कारोवा | स्वरश्च मे दलो 
कश्च मे। साशुशब्दः स्वरः दटोकः गद्यपद्यचन्धः । भ्रवश्चमे श्रु 
तिश्च मे । श्रवो वेदमन्त्ः श्चुतिगरोह्यणम् । ज्योतिश्च मे स्वश्मे। 
ञ्योतिरादित्यादि स्वद्युखेकादि । दो दवौ कामै संयुनक्ति अन्यवच्छे- 
दाय यथा उयोकसनौ संयुन्ज्यदेवमित्ति श्रुतिः । द्वोदधौ कामा. 
वभिरूपी संयुनक्ति चकारेण समुच्िनाति अव्यवकेदाय अनुप 
क्षयाय यथा कथित् द्विजातिः भ्योकसतौ संयुज्स्यात् । ओक्त इति 
निवासनाम । विमत आकः गृहं ययोः इ्मारीङ्कखारयोः तो व्यो- 
कसौ नानागरहनिवाकिनो संयुज्य तयोर्वेवाहं यदेवं खकारेण 
भुचिनोति यज्ञेन कल्पन्ताम् ॥ 
साजप्रभतीनि चकारसमुख्धितानि मम यज्ञेन कद्प॑न्तां समथा भ. 

चन्तु यज्ञेऽभ्ि तप्ययन्तु अभिषिञ्चन्तु वा अनेनच त्वा प्रीणास्यनेन 
चानेन च त्वा अभिषिञ्ाम्यनेन चत्यस्याः श्रुतेरमिप्रायेण व्याख्यातम् 
अथोष्द्ं चमे द््हाद् चम इत्यस्याः श्रुतेरसिघ्रायेण व्याख्यास्यामः। 
वाजप्रभ्तीनि चहब्दसमुचचितानि मम यज्ञेनानन द्छृष्ानि भवन्तु 
यज्ञोऽस्मभ्यम् एतेषां दाता भवत्ित्यथैः । एवमस्मानिर्दिङ्मात्रभद्- 
दानं इत मन्व्यास्यायाः ॥ १--९५॥ 

अथार्धन्द्राणि जुहोति । अद्ध इन्द्रः अद्ध अस्ये देवाः | अग्निश्च 
म ईन्द्रश्चम दति ॥ १६॥ ६७॥ 

अवश्रहान् जुहोति अश्सुश्च म इति ॥ १८ ॥ १६९ ॥ 
अथेतान् यज्ञक्रतून् जोति । अग्निश्च मे घमैश्च मे इति।॥२०-२३॥ 
अश्रायुखस्तोमान् ज्॒होति । एकाच मे तिखखश्च मे इति ॥ २४॥ 
अथ युभ्मतो ञदोति । चतसखश्च मे श्रौ च इति । पूव पूर्बुत्तः 
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रेण संस्बध्नाति । यथा इक्चं रोहन्युत्तयमुन्तयं शाखां समाङम्भ्यं 
रोहेन्तादग् द्विसक्त्याः प्रयोजनमाख्याति श्रुतिः ॥ २५ ॥ 

अथ व्यास जुति । पशवो वयास उयविश्च म इति॥२६।२७॥ 

अथ नामग्राहं जुहोति । वाजाय स्वाहा ॥ २८ ॥ 
अथ कल्पान् ज्ञहोति । आयुयेज्ञेन कट्पन्तापमिति । आयुरादीनि 

यज्ञेन मम कलप्तानि मवन्तु यज्ञश्च मम यज्ञेनैव कल्तो भवतु नाहं 
यज्ञक्ट््ो समथे इत्यथैः । स्तोमश्च यज्ञुश्च ऋक् च साम च बृहश्च 
रथन्तरं च यक्ञेन इष्ानि भवनस्त्विव्यचुषङ्कः । स्वदवा अगन्म। 
दे देवाः स्व्गखोकं वयमगन्म अस्ताश्च भूताः प्रजापतेश्च प्रजा 
अभूमेति फङ्वचनम् । वेट स्वाहेति होममन्बः ॥ २९ ॥ 

वाजभ्रसवीयं जुदोति सप्ताभेः कभ्मिः । वाजस्य चु । व्याख्या- 
तम् ॥ ३०॥ 

विवे अद्य । वेहवदेवी "जिष्टुप्। व्यवहितपदध्रायेण इहाध्यादहि 
यते । विवे देवगणा वसवो रुद्रा आदित्या चिद्वे मरूतः अद्ास्मिन् 
द्धि आगमन्त्वित्यनुषङ्कः । विद्व उती । विभ्वे इति खवनाम सा- 
मास्यदेवतागण्रतिपत्तिजनकमतस्तन्नेराकाङ्क्षीकरणाय वचिष्िष्टो 
देवतागण दहाध्याहियते । विवे देवगणा वसवो रुद्रा आदित्यां 
उती उल्या अवनेन तप्येणन निमित्तभूतेन आगमन्तु तदागमनेन 
च विर्वे सन्तु अग्नयो माहप्यप्रश्रतयः समिद्धाः सम्यम्द्ीप्ताः 
विश्वे देवाः नः अस्माकम् । अवसा अन्नेन हविरश्चणेन निमित्त 
भूतेन आगमन्तु आगच्छन्तु तेषां च तुष्ठधा विश्वं सवे । अस्तु 
द्रविणं भूभिहिरण्यादि धनं वाजश्चान्नम् । अस्मे अस्पाकमस्तु य- 
दान्यथा सम्बन्धः । विद्रवे मरुतः अद्य आगच्छन्तु विद्वेचदे- 
वगणाः ऊत्या निमित्तमुतया आगच्छन्तु विदे च नो देवा अवसा 
निमित्तभूतेन आगमन्तु तदागमनेन च चिद्व मन्तु अग्नयः सः 
मिद्धाः दोमाथ हि अग्नयः प्रज्वास्यन्ते ततो यागेोत्तरकारं विर्वम- 
स्तु द्रविणे वाजो अस्मे ॥ ३१॥ 

वाजो नः । अनुष्टुप् । वाजो देवता वाजोऽन्नं नोऽस्माकं सस 
प्रदिदाः चतश्चो दिशः प्रङृष्ठाः जयो लोकश्च प्रदिशश्च उक्ताः चतश्चो 
वा परावतः । वादाब्दः रासुञ्चयार्थीयः चतस्रो वा परावतः पराव. 
च्छब्दो दरव चनः । मह: जनः तपः सत्यमित्येते लोकाः उच्यन्ते । 
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ते हि अह्लोकानतीत्य बचैन्ते। आपूरयत्विति हेषः । किञ्च वाजो 
नः अस्मान् विक्वरदेवेः सह धनक्षातौ धनसम्भजनकारे पराप्ते इह 
वा लोके अवतु पारयतु ॥ २३२॥ 

दे जिष्टुथौ बाञदेवत्ये । वाजो नः । वाजोऽन्नं नः अस्माकम् 
अद्य प्रसुवाति अभ्यनुजानातु दानं वाजश्च देवान् ऋतुभिः कारेः 
सह कट्पयतु यथास्थानं बाजोादहि मा सर्ववीरं जजान । हिशब्दः 
खमुच्या्थीयः । वाजश्च मां सववोरं जनयतु ततो विदाः आशाः 
दिशः वाजपतिः सन् जायेयामेत्यारीः ॥ ३३ ॥ 

वाजः पुरस्तात् । ̀ बाजोऽन्न पुरस्तात् अस्त्विति वाक्यदोषः । 
उत मध्यतो नः अस्माकमस्तु वाजः । वाजश्च देवान् हविषा बद्धेयतु 
अस्माकम् वाजश्च मां स्वैवीरं चकार करोतु ततः सवाः आल्लाः 
दिशः वाज्पतिःखन् भवेयं दिश्रपता प्राथ्येते ॥ २३४॥ 

सं मा। विराजौ आभ्रेय्यो । सोऽहं बाजमिति तच्छब्दयोगात् 
यदो ऽध्याहारः । सम्मा सृजामि योऽद संसृजामि मा माम् आत्मान 
पयसा रसेन परथिव्याः सस्वरन्धिना संसृजामि च भामाम् आत्मा 
नम् अद्धिः ओषधीभिश्च सोऽहं संखष्टपयःपभति्ारीरः वाजं सनेयं 

भज्ञेयं हे अग्ने त्वत्पसादात् । यद्वा अग्निरेवोच्यते । अस्मद देश. 
स्य मारब्दस्य त्वारब्दं कृत्वा युक्ततरमेतच्याख्यानम् । यः अहं हे 
अग्ने संसजामि च त्वामद्धिः । ओषधीभिश्च । होमाधिध्रायः सं 
सर्गः । सोऽहं वाज सनेयमिति ॥ ३५॥ 

पयः पृथिव्याम् । विसार् अग्निरच्यते । हविवी पयः पृथिव्यां 
धाः निधेहि पयश्च ओषधीचु धाः पयो दिवि धाः अन्तरिक्षे पयोधाः 
आहुतिपरिणामाभिषायमेतत् । किञ्च । पयस्वतीः पयःसंयुक्ताः प्र- 
दिशः दिरो विदिशश्च सन्तु मह्यम् ॥ ३६ ॥ 

अभिषिञ्चति यजमानम् । देवस्य त्वेति व्याख्यातम । सरस्व- 
स्ये वाचो यन्तुयेन्बेण यमनेन अग्नेश्च सास्राज्येन अभिषिश्ामि।॥३७ 

राषटश्रतो ज्ञहोति । द्वादश यजूंषि स नो भुवनस्य पते इत्येत- 
स्याः प्राक् ऋताषाद् इत्यादीनि । अश्चिरूच्यते यः ऋताषार् ऋतं 
सत्यं सहत इति ऋताषाट् । ऋतधामा । ऋतं सस्यं घाम स्थान 
यस्य सः तथोक्तः अधिः गन्धर्वैः तस्य चाच्चेगीन्धवेस्य ओषघयो- 

^ & 6 

एप्सछस्सः तासां च मुदः नाम ओषधीभिरीद्ं स्व मोदत इति 
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सदः लोऽच्चिग॑न्धर्वैः नः अस्माकमिदं अद्येदं छत्रं पातु तस्मे स्वाः 
हा वाद । ताभ्यश्च ओषधीभ्यः स्वाहा ॥ ३८॥ 

खंश्ितो विद्वसामा । यः सूयः संहिकः एष ह्यह सन्दा 
तीति सहितः सूः । विद्वसतामा एष एव सवे साम तस्य मरसीच- 
यञ्रसरेणवः आयुवो नाम आयुवाना इव हि मयीचयः प्टवन्त ््- 

ल्यायुवः आमिश्चयन्त इत्यथैः । तुल्यस्खाख्यागसन्यत्त् ॥ ३९. ॥ 
सखबुम्णः सूयरदिमः । सुषुस्णः खुयक्नियः सूयरष्मः सूय॑स्येव 

हि चन्द्रमसो रदमयः। चन्द्रमा मन्धवैः तस्य नश्चन्राणि अप्खरस 
मेद्ुस्यो नाम भाः हि नक्षकाणि कुवन्ति इति भङ्कुस्पो नक्षत्राणि । 
तुद्पमच्यत् ॥ ४०॥ 

इषिरा विदवन्य्चाः। य हषरः क्षिप्रः । इष गतो । अस्य इषिरः 
विदवव्यचः सवतोगमनः । वातो गर्धवेस्वस्यापोऽप््षरसः ऊ- 
स्वोऽद्भ्यो ह्र जायते तुख्यभन्यत् ॥ ४१ 

भुज्युः पणः । यज्ञो वे सुञ्युः । यज्ञा हि सवाणि भूतानि यु- 
नाक्ति पारयति सुपणेः श्योभनपतनः । यज्ञे गन्धर्वः तस्य दक्षिणाः 
अप्रसः स्तावा नाम । दश्चिणा वे स्तवा दक्षिणाभिर यज्ञः स्तू्- 
यते। यथायो वे क्श्चन दृक्चिणां ददाति स्तुत एव सः। तुल्य- 
मन्यत् ॥ २ ॥ 

प्रजापतिर्विश्वक्रमो । प्रजापतिर्हि विद्वां क हीदं खर्वत्रक- 
 रोन्मनो गन्धवंः तस्य ऋक्सामान्यप्सषरसः षयो नाम ऋक्साम 
नि वा एष्टयः कक्समरेद्याद्चाघ्त इति नः अस्तु इत्थं नः आस्त्वि- 
ति तुल्यमन्यत् ॥ ४३॥ 

स्थरिरसि जुहोति । स नो भुवनस्य श्राजापत्या प्रस्वारपङ्धि 
दे शुवनस्य पते प्रजापते यस्यते तव उपरि आमुभ्मिरोके गृहा 
यस्य चा इह अस्मिन् लोके । स त्वं नः अस्माकं व्यवषहितोऽयं सम्ब- 
न्धः । अस्म चह्यणजस्म क्वत्राय माह महत् ज्चम्म शरण यच्छ देहि 

स्वाहया ॥ध४॥ | 
 वातहोमान् जुहोति । सबुद्रोऽसीति । चीणि यजुषि िरोकस्था- 
न वायुं खोकद्वारेण स्तुवन्ति यस्त्वं है वायो समुद्रोऽसि समुन्द 
ऽसि । नमस्व नभस् इति नक्चन्राण्युच्यन्ते तानि हि निसं 

भान्ति तेः सयुक्त नमस्वान् । अद्रदाचुश्च रष द्यार्द ददाति वृष्य 
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वश्याया्देति । तं त्वां प्रार्थये राम्मूम्मयोभृश्च गृत्वा । शं 
भावयतीति राम्भूः सयं सुखं भावयतीति मयोभूः । अध्चिमा 
वाहि । मान् अभिकाहि स्वाहा । मास्तोऽस्ि । यस्त्वं 
माख्तोऽसि मर्वां पुरोवातप्रथ्रतीनां वातानां परक्रतिभुतो. 
ऽसि । मरूतां ्युकज्योतिःपश्तीनां गणोऽसि तते बचीमि दास्मू 
स्मयोभूश्च भूत्वा अभि मां वाहि स्वाहा । अवस्युरस्ि । यस्त्वम् । 
अवस्युरसि अवनं तपण रक्षणे वा त सीव्यतीति अवस्यूः । विषु 
तन्तुकन्ताने इत्यस्य च्छ्रः सूडयुनारिके चति कित्वे ऊडि कृते सं- 
प्रसारणे च अवस्थः । दुवस्वश्च दुवञ्च हविटेश्चणमन्नञुच्य- 

ते इविलैक्षणेनान्ेन युक्तश्चं आद्रदासुश्च तं त्वां याचे शम्भू 

रित्यादि ॥ ४९ ॥ 
रुकूमतीु होति । यास्ते । दे व्याख्याते ॥ ४६ ॥ ४७॥ 
ख्चं नः ॥ अयुष्टुवाञ्चयी । सचं दीक नः अस्माक ये ब्राह्यणाः 

तेषु धेहि सूचं राजसु नः सम्बस्धिषु कृधि कुर स्च विदयेघु वेदयषु 

ददेषु च नः सम्बन्धिषु कधि मयि च धेहि स्वा दीप्त्या खह दौ 

धिन् । अनुच््छिन्नधमाणो यथा वयं दीप्या सचे तथा कदल्या 

शयः । यद्ध बाद्चणथ्श्रुत्तिषु था रक् तापमस्याक धाह सवथा । कि 

बहुनोक्तेन मय्येव धहि रुचा सन्नतां चम् ॥ ४८ ॥ 

वारुण्या भिष्टभा जुहोति तत्वा । तदारास्त दाते तदः रव. 

णादिह यदः प्रयागः यल्थयोजनं त्वा यामि याचापि चह्यणा अयीः- 

छञ्चणन वन्दमानः स्तुवंस्तदेवाय यजमान आस्ते हविभ्रभ्यु 

द्यक्तेः अतः अदहेडमानः अक्रुध्यन् हे वरूण इह कमाण चतमानः 

अस्माकं प्रयोजनं यन्नसमातिलक्चणं बोधि बुध्यस्व बुध्वा चह 

उरुरोख बहुरोस्तव्य मा न आयुः प्रमोषीः । मस्माकमायुस्व- 

खण्डय ॥ ४९ ॥ „ 

अथाकीश्वमेघयोः सन्ततीञ्डोति । पञ्चमि छः । स्वगव 

सुयो दर्देवचनः स्वः शाब्दः । स्वरिव यो घम्म आददुत्वस्तमग्ना 

ललोमि स्थापयामि स्वाह्यकरारेण स्वण स्वार याऽ का5।रनस्तमा- 

दित्ये स्थापयामि स्वणे स्वरिव यः शुक्र आदित्यस्तमाादरत्य एच 

ज्॒होमि स्वणै स्वरिव स्योतिरभ्चिस्तमभ्चावेव छाम स्वण 

स्वरिव यः सुयस्तञ्ुत्तस कसोमे ॥ ५० ॥ 

२३३ 
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अर्चि युनज्मि । तिखभिशयेयीभिः द्यां जिष्डुबभ्यां तृतीयया 
पङ्क्त्या । यमपि युनन्मि शछवस्ता बलेन धृतेन दिव्यं दिवि भवं 
सुपण खुपतनं वयसा चदन्तं वयसा धूमेन बृहन्तं महान्तं धूमेन हि 
महानचिभवति । अश्रवँ धूमो जायते धूमादभ्रमभ्राद् चृष्िरिति 
तेनाभ्चिना युक्ता वयं गमेम गच्छेम ब्रश्नस्यादित्यस्य विष्टपं विगत- 
सन्तापं सवेदधन्द्धोपलक्षणस्तापस्ततोऽप्यधिस्वमैखोकं रुहाणा आ- 
रोहन्तः नाकमुत्तमं गमेमेत्यनुवतते । यत्र गता न अकम् । असुखं 
्राप्ुबन्ति ख नाको रोकः ॥ ५१॥ 

इमोते । यौ दमौ ते तव पश्चौ अजञसे जरारहित पत्िणौ 
उत्पतनश्ीरो याभ्यां रक्षांसि अपहंसि हे अध्ने ताभ्बां पश्चाभ्यां 
पतेम उत्पतम खुरृताम् उ रोकं सुकृतिनामेव स्थानं यत्रान्येऽपि 
ऋषयः जग्मुः गताः प्रथमजाः पुराणाः ॥ ५२॥ 

इन्दुदैश्चः । यस्त्वम् । इन्दुः । इदि परमेदवरये परमेस्वरः हादनों 
वा दक्षः उत्साहवान् दयेनः हश्नीयगतिः ऋतावा यज्घवान् उद्- 
कवान् वा हिरण्यपक्षः राङनः आहत्या सुरण्युः मत्तौ महान् भर- 
भावतः । सधस्थ ब्रह्मणा सह अधेभक्तस्थाने श्वे आनिषत्तः 
स्थिरः आनिषण्णस्तस्मे नमः ते तुभ्यम् । अस्तुमामां हिसखीः॥५२॥ 

युञ्जानं विमुञखति । दाभ्यामाग्नेयीभ्यां पुरोष्णिग्जगतीभ्याप् । 
दिवो भूद्धा । यस्त्वं दिवो मुद्धालति द्यखोकस्योत्तमाङ्गमसि । प्रथ- 
व्या नाभिः नहनम् । ऊक् रसः सारः अपाम् । जष्घानां च वि- 
दवायुः सवायुः सवेप्राणिनामायुजवनं शम्मं च शरणं सप्रथा 
श्च. स्वेतः पृथुः तियेगृष्वमधश्चानवच्छिश्नविभवः तस्मैते नमः 
पथे अग्निप्रमुखो हि देवयानः ॥ ५४ ॥ 

विद्वस्य मुधन् । यस्त्वं विद्वस्य स्वेस्य प्राणिजातस्य मूद्ध- 
न् भुद्धैनि अधि उपरि तिष्ठति अतः; आधितः बुद्धीन्द्रियाणि सु- 
घुस्णां वा नाडीं यस्य च समुद्रे समुन्दने अन्तरिक्चि च हृदयम् । 
अप्सु चायुङ्ीवनं तं त्वां याचे अपो दन्त अपो देद्याति वचनव्य- 
त्ययः । पकोऽथिरिह देवता । कथमिति चेत् । उदधि भिन्त उद 
कं धत्त धीयते वा इत्युदधिः । उदकस्य उदादेशः । मेघ उच्यते । 
अञ भिन्धीति प्रति भिन्दतेर्विदारणाथस्य बहुवचनं छान्दसम् । 
पसं दिवः पजन्यात् अन्तरिश्चात् परथिव्याः अन्यत्रापि यतो यतो 
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बृष्टिरुपखभ्यते ततस्तत उपादाय नः अस्मान् इष्ट्या अवपाख्य हे 
अघने ॥ ५५॥ 

इछ यज्ञः । दे समिष्टयजुषी यज्ञा्चिदेवत्ये उष्णिग्गायन्यौ 
ध्वयुयेजमानविषयामागिष करोति । यस्यास्य यजमानस्य इः 
खपादितः यक्नः भरगुभिः भ्गुसगोतत्रीद्यणेः आशिषां च दाता व- 
सुप्रभृतिभिदेवतावि्ेषैः कतः तस्यास्य यजमानस्य इष्टस्य अस्मा- 
कमभिप्रेतस्य अस्मान् प्रति धतः स्निग्ध उच्यते । याञ्ययाजक- 
योः स्नेहस्यापनपरं वाक्यमिदमुक्त्वाथेदानी द्रविणमाह त्वमपि 
हे दविण इह यजमाने आगमेः आगमं कृथाः स्थानमिदं धनाना. 
मित्यभिप्रायः । यद्वायदृष्रो यज्ञो शृगुभिरवेर्य्राह्मणेः। आशीदां 
वसुभिश्च विभक्तिव्यत्ययश्च । परोऽद्धशैः । सोऽस्माकमिष्ठः प्रात- 
श्च . दविणपिदह आगमयत्विति ॥ ५६ ॥ 

दश$धिः इष्टः तयागः अचि; आहतः अभिहतः पिपत पूरयतु 
नः अस्मान् दृष्टं हविः कतयागं च हविः अस्मान्पूर्यतु । स्वगेद् 
देवेभ्यो नमः स्वयज्गामि च ददं समिष्टयजुलेश्चषणं देवेभ्यो नमः 
हाविमंवतु ॥ ५७ ॥ 

यदाकरतात् । अष्टौ वेश्वकम्मोणि जुहाति । विदवकम्माधिदेवता 
तृतीया दैवी आद्या जगती तिखसख्िष्टुभः चतस्रोऽदुष्टुमः । यदा- 
कतात् यत्कम्म आक्कूतात् आाकरूतो नाम पाङ्मनःप्रचत्तेरात्मनी धस्मा 

मनःप्र्तिहेतुः । समसुखोत् समस्वत् । हृदो वा बुद्धश्च मना 

वा मनसश्च समसुस्रोदिति वत्तते संभ्रतं चष्चुषा वा सम्भारः सः 

म्भरतं सत् यश्चश्ुसदिभ्य इन्द्रियेभ्यः समसुसरोत् । भ्रजापतेः तद्- 

लमेत तस्प्रजापतिना छृतं कम्माचुगच्छत । खुङृतासुखाक खुर" 

तां स्थानं गच्छत यज्र ऋषे जग्मुः यत्रान्येऽपि ऋषयो गताः 

थमजाः पुराणाः ॥ ५८ ॥ 
एतर्खथधस्थ। पत यजमानं हे सधस्थं समानस्थान दृवता- 

नां स्वम परि ते ददामि । तव परदिने च र्क्चणाथम्। यच ञा- 

वहत् आनयेत् रेवि सुख्निधिमाइुतिपरिणामभूतं शव इति 

सुखनाम । जातवेदा अभ्चिः तं च परिददामि 1 णव स्वगाख्य स्था- 

नमुक्त्रायेदानीं स्थानिनो देवानाह अन्वागन्ता कस्मपरेसखमाप्त्य- 

नन्तस्वेव आगन्ता यज्ञपत्तिः वः युष्माकमन्र स्थतानां तं जानात् 



@ 

२६० दुङ्कयजवदीयमाध्यन्दिनसंहिताभाष्ये 

परपे व्योस्नि स्थनेऽवस्थितं सन्तम् ॥ ५९ ॥ 
एतं जानाथ ¦ देवदेवत्या । एतं यजमानं जानीत परमे व्यीक्चि 

परमे स्थानेऽकास्थवं सन्त हे देवाः सधस्था समानस्थानाः किञ्च । 
विष्ट ङयप्रस्य जामीत रूप् अस्य यजमानस्य प्रत्यभिज्ञानाय ततो 
विष्देवरूपः यदागच्छलत् आगच्छेत्पथिभिर्दैवयानैः पूजाथं वा बहु 
वनस् । उपभोगस्थानमेदाद्का । अथ इष्टापूर्तं कणवाथ कुख्थ 
आविः प्रकारणे अस्मै ॥ ६० ॥ 
 , उद्बुध्यस्वाद्चे । येन वहसीति व्याख्याते ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 

प्रस्तरेण । प्रस्तरेण च परिधिनाचस्युचाचवेयाच बर्हिषाच 
ऋचा ऋणगादिभिस्मन्त्ेश्च इमं यज्ञं नः अस्मत्सम्बन्धिनं मय हे अधच 
स्वर्मरोक देवेषु गन्तवे देवान्प्रति गमनाय । यक्षे हि गते यजमानो 
गत ण्व सह तस्य चरराम्रत्यामेप्रायः।॥ ६३॥ 

यदद्चम् । दत्तं भोयाजामातपु्नत्रभ्रुतिभ्यः । यच्च परादानं दी- 
नारधङ्पणेभ्यो दयया । यत्पृत्तं स्न्रुतिविहितं ब्राह्मणमाजनादि या- 
ञ् दष्छिणाः -यङ्ञान्वमैताः. तत्सवमदितर्वकम्मेणः विद्व कम्यवं 
वेदवकर स्भणः । स्वर्थं तद्धितः । स्वगे खोके देषेषु मध्ये नः अस्मद्- 
थम् । अस्माकं वा दधत दधातु फलोपमोगाथेम् ॥ ६४ ॥ 

यच्च धाराः । यन्न यस्मिन्देशे धाराः अनपेताः अञुपश्षीणाः उप- 
भुज्यमानाः अपि ष्यं न यान्ति | मधोम्पेशयुनः घ्रुतस्य च । याश्चा- 
न्याः सोमादीनां त्र तचाधिवद्वकम्भणः स्वः स्वगेाकं देवेषु 
मध्ये नः अस्मान्दधातु ॥ ६५ ॥ 

अविनियुक्तत्वात् अश्चिप्रकरणास्च यज्ञमानद्रोनमेतत् । अभि. 
रस्मि । भिष्डुप् आश्चेयी । अभ्चैरहमास्मि जन्मना उत्पच्यव जातवे- 
दाः। अथदह वै रेतः सिक्तं प्राणोऽन्वसेहति । तद्धिन्दते तद्यातं 
जातं विन्दते तस्माञ्ातकेदाः । हत्येवद्निप्रायम् । यतश्चाहमभि. 
रस्थि अतो घुतं मम चक्षुः घृतहोपिनमहं पष्यामीत्पे तद् पिप्राय 
म्। अभरुतं ख ममर शसनि आस्ये मुख्यो हि मम मुखे हषिक्खदो- 
तति तमदहममतं करेमि इति । किञ्च अकः अच्चंनीयः यज्ञः आस्म 
नाम्ना निधातुः कण्यज्चुःखामभिः रजसो विमानः उदकस्य नि- 
स्मता । किञ्च अजस्रः असुपश्वीणः धस्मः दीप्तः उद्कलश्चणो का 
आदित्यः .अह्मसिमि नास्ना। किञ्चे | दविर्यहमस्मि नामशन्डस्य 
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छताबिभक्तिव्यस्ययस्य अस्मिश्ब्दम्य च सर्वत्र सम्बन्धः| एवभ- 
न्यदधत मन्काथः॥ ६६ । 

ऋबो नामास्मि यद्ुदेशनार्थायं ग्बेदनामास्मि । चित्ययस्चि- 
मुपतछठवे ये अद्रयः अश्चेयी अचुष्टुप । ये अश्चयः पाञ्चजनयाः प- 
चितक्रा इति श्रुतिः । अस्यां पृथिञ्याम् । अधि उपर्यवस्थिताः 
तेषामभ्नीनां व्वसुल्कृष्वमोऽसि यतः अतः प्राथ्यंसेऽस्माभिः। भरने 
जीवातवे सुव । प्रसुव अस्मान् जीवातवे चिरङओबनाय ॥ ६७ ॥ 

चित्यमधिसुपतिष्ठते वाचहत्याय । इन्द एतत्सक्तच्च॑मपश्यदि- 
ति श्वुतिः। प्रथमे गायक्रीजजष्डुभो इन्द्रो इहा देवता । वार्जह- 
स्याय । बृच्रः येन शवसा बेन हन्यते तद्वा्रहत्यं शवः तस्मै वा- 
जेदत्याय शवसे परतनाषाद्याय पृतनाः संग्रामाः येन रावसा अ- 
भिभ्रुयन्ते तत्पृतनासाहं बरु तस्मै पृतनासाहाय बखाय | स- 
हतिरमिभवथेः । हे इन्द्र त्वा आवत्तैयामदि आवत्तयामः ॥ ६८ ॥ 

सददानुम् । सह इति वलनाम । बस्य दा चारम् । युध्यस्वनि- 
न सह त्वं संपूणवलोऽयं दुवे इत्येव यः शचणां बरु ददाति स सख 
हदायुः तं सहदानुम । यद्वा । सदह एकीभूय यो दुभ्मन्त्रान् ददाति 
स सहदानुः त सष्दानुम् । हे पुरुहूत बहुभिराहत कियन्तं निव- 
सन्तम् । इहैव अहस्तं कृत्वा युद्धन निर्जित्य सम्पिणक् साम्पि- 
णि कुणारु कणन्तं दुवेचोऽसिधायिनम् । एवं तावदेनं छर ! अ 
थ पुनर्याऽयमपरो व्रः तमसिभूय वृजनं बथेमानं पियारं पियति- 
िखाक्रम्मो देवानां हिसितारम् । अपादं कत्वा गमनासमधं छ- 
त्वा तवसा बरेन जघन्थ जहि ॥ ६९ ॥ 

विनडन्द्र। सगोन मीम । इति वै ख॒द्धौ । ढे अखुष्डुभो । पू. 
वौ व्याख्याता ॥ ७० ॥ 

सगो न श्चुग इव व्याघ्रो वासिहोवां भमो भीषणः कुचरः 
चुः त्सितचासे हिखः प्राणिकधजीवनः गिरिष्ाः पवेताश्चरयः । स य- 
था कांिदेत्य पाणिषिशषान् हन्ति तेरनाभिभूयमानः पतं त्व- 
परावतः दूराद् दूरतरास्प्रदेशादाहूयमानः आजगन्थ आगच्छ अग- 
त्य च द्णु यत्प्रा्यसे अस्माभिः! सकं शरणं पचि ञ्जं संदाय । 
क्रो तनृकरणे । तीक्ष्णीक्षत्य पचि शानरुक्रयेषु गन्तारं हे इन्द्र 
तिग्मं तेजनम् । उत्साहवन्तं ततो बिश्चवृन्, तादि विताहि ताडय 
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ताङयतेर्दिसाकमेण पएतदूपम् । विश्धो जुदस्व िचुदस्व शुचः सः 
ग्रामानपुनरागमनाय ॥ ७१॥ 

वेश्वानरो नः । वेदवानरदेदत्यो गायश्चीचिष्डुमौ । वेदकानरे 
ऽचिः नः अस्माकम् । ऊतये अवनाय तपेणाय व्याप्रयातु आग. 
च्छतु परावतः दुरात् किञ्च । नः सुष्टुतीरुप । अस्माकं च शोभ- 
नाः स्तुतीः उपश्रोतुम् । आप्रयात्विति ॥ ७२॥ 

पृष्ठो दिवि । योञचिवैदवानरः पृष्ठः कोऽयमिति दिवि आदि. 
व्यातमना व्यवस्थितो मुमुष्युभिः । तज यवं श्रूयते । यमेतदादित्ये 
पुरुषं वेदयन्ते ख इन्द्रः ख प्रजापतिः तद्रद्येति । यञ्च वैश्वानरोऽथि- 
विंदयुदात्मना प्राच्रषि स्थितः पृथिव्याम् अन्तरिश्चरोके । परथिवी. 
व्यल्तरिक्षनामसु पठितम् । पृष्ट उद्काथिधभिः कोऽयं नाम दिपद्च- 
तष्पदां जीवनहेतुः । पृष्ठो यश्चाभिर्वदवानरोऽ्मिद्ोके व्यवस्थि- 
तः पृष्टोऽथिदोत्िभिः । म्लेच्छपर्यन्तेः कोऽयं तापपाकप्रकाशेरुप- 
छ्ृत्य विश्वा ओषधीः आविवेशाविष्ठः । यश्च वेदवानरोऽिः सह- 
सा खेन मथ्यमानोऽध्वयणा को न्वयं निमैथ्यत इति पृष्टो दिद- 
छ्युभिः । स नः सोऽस्मान् दिवा अहनि पातु रक्षतु ख च नक्तं रा- 
भ्नो पातु रिषः विनादात् रिषतिर्हिसाकम्मी । दिवा नक्तमिति सन्त 
ताथं वचनम् ॥ ७३ ॥ 

अयाम तम्। दे अश्चेय्यो चिष्टुभौ कामवत्यौ । अदयाम प्रापु- 
याम तं काम यत्कामा एतत् कुम्मेः । हे अग्ने तव ऊती ऊत्या अ- 
वनेन अयाम च रयि चनम् । हे रयिवः धनवन् सुवीरं कल्याण- 
पुत्रम् अदयाम च वाजमन्नम् अभिवाजयन्तः । वाजयतिरञचैति- 
कस्म । अभिपूजयन्तोऽग्निम् अन्यानपि पूजितन्यान् । अदयम च 
श्नं यशः हे अजर जराहिताग्ने अजरं द्युञ्नविरेषणमेतत् । अच 
च्छित्तिधमन् ते तव प्रसादात् ॥ ७४ ॥ 

वयन्ते । हिशब्दो यस्मादथं । यस्माद्यं ते तुभ्यम् अद्य ररिम। 
रा दाने। दद्म कामं पुरस्कृत्य हविः कामप्राप्तत्यथ चा हविः कामश्च- 
व्देनोच्यते । उन्तानहस्ताः त्यक्तकृपणभावाः अवद्धमुष्टिकाः असं- 
चृताङ्करखुय इति यावत् । नमसा नमस्कारेण प्रणिपातेन उ- 
पनिषद्य उपसगस्यं निषदनं कृत्वा अतः यजिष्ठेन मनसः यष्टयतमेन 
मनसा यक्षि देवान् यज्ञ । अल्ञेघता अस्वता अनन्यगतेन देवता- 
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याथात्म्यचिन्तनसंतानैकरसेन मन्मना मननेन विधः सन् पेध्रावी 
सन् हे अग्ने ॥ ७५ ॥ 

धामच्छत् । वैश्वदेव्ययुष्टप् । धामच्छत् धामशब्दः स्थानव- 
चनः स्थानानि न्यूनानि पूरयति अतिरिक्तानि समीकरोति यः ख 
धामच्छत् । देवशब्दः सवेत्र संबध्यत योऽग्निर्दैवो धामच्छत् य 
ञ्चन्द्रः यश्च ब्रह्मा यश्च बृहस्पतिरेते सचेतसः समानचेतसः चतः र- 
दः प्रज्ञाघचनः । विश्वे च देवाः यङ्ग प्रावन्तु अन्युनातिरिक्तं कुवे. 
न्तु नः अस्माकं शुभे स्विष्ट च स्थापयन्तु ॥ ७६ ॥ 

त्वं यविष्ठव्युक्तम् । न दयु प्रत्यश्चमस्त्यनरषेरतपसो वेत्युपक्रम्य 
भूयोविद्यः धशस्यो भवतीति चाभिधायाह तस्माद्यदेव किश्चानु- 
चाने भवत्यां तद् भवतीति श्रुतोऽयमाषेया श्रन्थ इति विद्द्धि- 
र! दृश्णीयः ॥ ७७ ॥ 

श्री -उव्वरङ्कतो मन्ञभाष्येऽषादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
9 

अथेकोनर्विणो ऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
11 1 

अथ सौत्राम्रणी जिभिरभ्यायैः प्रक्रियते । अग्न्यङ्त्वात्सोत्राम- 

प्या अनन्तरभुपरक्रमः । तत्र प्रजापतियज्ञमखजतेत्युपक्रम्य स एतं 

यज्ञक्रतुमपद्यत् सोज्रामणीमिति सो्ामण्याः प्रजापतिक्रषिः । अ- 

थापरमिन्द्रभेषज्याथमदिवनौ सरस्वती च सोतामणीं दद्शुः तत्र 
खुरा संधीयते । स्वाद्वी स्वा. । सुरदेवत्यानुष्टुष् । स्वाद्वा स्वादु 

जन्दो मिष्ठवचनः । स्वादुरसां त्वा त्वां स्वादुना मिष्टेन तानाम्। 

तीवशब्दः पटुवचनः पटीं शीघमदजनिकां तीबेण पटुरसेन अदताम् 

अभृतेन मधुमतीं मधुरस्वादोपेतां मधुमता मधुरस्वाद्ापतेन चतु 

णौ च।कयानां जेष उच्यते । सजामि स्सोमेन । ते भ्राग्धातोरछ- 

न्दसि परेऽषीति उपसमगेखङ्गः सखजामि स्वाद्वा त्वा खुरा स्वादुना 

सोमेनेव्येवमुत्तरजापि योज्यम् । यजूष्युत्तसाणि सामाऽस यतस्त्व 

मन्बेणोकतः सोमः सोमसंसगोद तस्त्वां त्रचीमे सामोभस आददचस्या- 

मथौीय पर्वस्व । पाको विपरिणामः । सरस्वत्यै पच्यस्व इन्द्राय 

सुन्नास्णे पच्यस्व ॥ १९॥ 
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क्वरापयक्लोनानाभूते अतो ब्रवीमि मा संखक्षाथां मा ससं कर्तं 
परमे व्योमन् परमे स्थाने आहवसीयाख्ये । दश्चिणे दग्नौ खुर 
दूयते । किञ्च | यतश्च स्यु त्वमसि द्ुत्मिणी बलवती अदान्ता 
तस्माल्छुसं पत्वा रोदमना इति सोमश्चष प्रख्यादयुणः चान्तः अतो 
त्रवीभि सवेथा मा हिसीः सोमं स्वां योनि स्थानम् ! आिश्षन्ती 
खदी माशब्दो ऽनुदाच्तोऽनथेकः॥ ७ ॥ 

उप्रयामगृहीतोऽसि । आवन तेजः साश्चात् त्वामिति शेषः 
एवं सर्वैन्न । सारस्वतं वायम् एन्द्रं बरुम् । सादयति । एषते यानिः 
मादाय स्वा त्वां सादयामि अआनन्दायत्वां महसे त्वां महच्वाय । मह् 
पूजायां च ॥ ८ ॥ 

पयोग्रहान् श्रीणाति । तेजोऽसि । पयोदेषत्यानि । तेजोऽसि यत 
अतस्त्वां चवीमि तेजो मयि धेदि।यो हि यदात्मकरःस तत्र नि- 
योगमर्हति । वीयमल्ि वीय मयि धेहि बलमसि बरं मयि धेहि । 
वदस्यव्याख्यानानि । खुराग्रहान् श्रीणाति । आजोऽस्योजो मधि 
हि मन्युरसि मन्युं मयि धेहि खहोऽसि सदो मयि धेहि । ओजः 
वख मानसं मन्युः कोपः सहो बखम् ॥ ९ ॥ 

` इयेनपन्राभ्यां पावयतो यज्ञमानम् । या व्याघय् । अदुष्टुए् | 

विषूचिका स्तुततिः विषु निपातो नानाक्चनेः । अश्चतिमत्य- 

थः । अन्तन्याप्तिर्नीनाश्चना विषूचिकेत्युच्यते उ्याधावरोषः। 
या विषूचिका भ्याघ्रे वृकं च उमाचपि स्क्षति न हि तयोर- 
श्रपरिणामजनितान्तन्यौीपत्तिः । किमेतावेव यौ रक्षति नद्या 

ह देनं च प्चिणं पतनरीरम् । स हि बधज्ञीवनः । प्राणिनो श्रही- 

तुमवश्वे पतति । सिहं च । सा इमं यजमानं पाल्वहसः पाप्रात् 

पापसमुहव्यापत्तः । व्याधीनामधिष्ठाच्यो देवताः सन्त ताः 

प्राथ्येन्ते ॥ १० ॥ 
, अश्च प्रेक्षयति । यद्ापिपेषेति । आश्चेयी बहती । पिपषेति किट 

उत्तमपुद्षेकवचनम् । यद्हमापिपेष अआपिष्ठवान् पड्यामू । मातर 

पुत्रः शरहृष्टः सन् धयन् पिवन् स्तने तदेतत्तच समश्च दे अभ्रे अचण: 

ऋणज्रयरहितः कृतङ्ृतव्यो भवामि यत एवम्रतो त्रवीमि उत्क्प्य 

भुजम् हतौ अ्हिसितौ पितरो । पितामाच्रत्येकयेषः । माया हि 

प्त्युपकर्मसमथैः तेनेव मातापितर हितो मवत इत्याभप्रायः। 

2 

म 
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पयोघ्रहसम्मक्षनम् । संप्रच स्थ । पची सपक । संपश्चन्तीति संपएचः 
स्थ स्वया क्रियया व्यपदिश्यन्ते ये यूयं सम्पृचः स्थ तानहं त्रवी- 
मि सम्भा भद्रेण पृङ्क्त संखजत मां द्रण सन्दनीयेन कल्याणे- 
न । सुराश्रहान्सम्श्शान्ति । विप्रचस्थ । य यूयं विपृचः वियोगका- 
रिणः स्थ तानहं बरवीमि विमा पाप्मना पङ्क । पाप्मना विपङ्क विग- 
तस्तंस पाप्मना मां कुरुत ॥ ११॥ 

देवा यज्ञम्। विरातिर्वुष्डुभः । सोमसपत्सोच्ामण्यां दशना 
था । निदानवतां मन्बाणां पूवे निदानं वक्तव्यमथस्य सुखबोधाय । 
इन्द्रस्य किठानूपहूतसोमपानाद्दिदवस्तस्य नमुचिरखरोऽपिवत् ख- 
मक्त बीयं तञ्च देवेरिन्द्रस्य भेषज्यं इतम् । तचाश्विनो भिषजौ 
सरस्वती चं । ओषधं सोान्नामणी । यद् देवा यज्ञमतन्वत विस्तारि- 
तवन्तः भेषजं भेषजस्य कन्तौरं सोघ्ासण्याख्यम् । अथ तदाभिष- 
जा भिषजौ वेद्यो अदिविना अरिवनौ । इह चतुर्थः पादः सम्बध्यते । 
द्विवचनान्तत्वात् । इन्द्राय इन्द्रियाणि वीयोणि दधतः धत्तां वाचा 
घरयीरुक्षणया सरस्वती तदा सिषक् अभूत् ॥ १२॥ 

दीक्ाये रूपम् । दीक्षाया रूपं शष्पाणि नवप्ररूढा बीहयः भ्राप- 
णीयस्य तोक्मानि नवभरूढा यकाः तोक्मानि क्रयस्य रूपं सोमस्य 
सोमक्रयस्येत्ति समासे पराप्त पदयेव्यत्ययो रूपशब्देन च व्यवधानं 
छान्दसम् । सोमक्रथरूप काजाः सोमांश्ञवश्च काजा एव मधु म- 
धुरस्वादाः ॥ १३॥ 

आतिथ्यरूप मासरम् । वीहिदयामाकोद्नाचामनूणेसंसर्गा 
मासरं महावीरस्य नग्नहुः । किण्व नद्चह । सोरिकाणां प्रसिद्धः 
रूपमुपसदामेतच्कियते यत्तिरो राजीः खुरा अभिषुता तिष्ठति ॥१४ 

सोमस्य रूपम् । सामस्य क्रीतस्येतद्रूपं यत्परिखत् परिषिच्यते 
पयसा केन प्रयसा यदद्धिवभ्यां दुग्धं मेषजं चन्द्राय यच्च एन्द्रं पयः 
दुग्धम्र इन्द्रायेव भेषजं यच्च॒ सरस्वत्या दुग्धं पयः ईन्द्रथिव 
भेषजम् ॥ १५ ॥ 

आसन्दारूपम् । यजमानाभिषकासन्दीरूपम् । राजासन्ये सो- 
माखन्याः वे कुस्मी सुराधानी सौमिक्या वेधाः रूपं वेदयोः अ- - 
न्तर; मध्यम् । उत्तरवेद्या रूपं कारोतरः सखसप्रवनं भिषभिन्द्रस्य 

 थजमानस्य चा॥ १६॥ 
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वेद्या वेदिः । अनया वेद्या वेदिः सौमिकी समाप्यते बर्हिषा च 
वहिः समाप्यते । इउन्धियं च वीयं यूपेन च यूप आप्यते! प्रणीत. 
श्याग्निः अभिना आप्यते ॥ ९७ ॥ 

ह विद्धौनं यदददिवना । यददिविनी देवता तेन हविद्धीनमाप्यते । 
यत् सरस्वती देवता तेना्नीघ्रमाप्यते । थदिद्धाय हविः तेन ए 
नद्रसदः कतम् आप्यते पलीशालं च गाहपत्यस्य आप्यते ॥ १८ ॥ 

व्रेवेभिः । तरेषान् । पेतैः ब्रेषानाप्नोति आपरीभिः आप्रीः। सो- 
मयक्ञस्य आपियः प्रयाजयाञ्याः ! प्रयाजेभिरनुयाजान् भरयजैः प्र. 
याजानाप्नोत्ति । आनुयानिरनुयाजान् । वषकट्रेभिराडइतीः । ब 
षटूकारिवषटूकारानाप्नोति । परयजञभिस्त्यादिचतुणी वाक्यानाम- 
अलोपः ॥ १९ ॥ | 

पटुभिः पशून् । पद्छुभिः पडूनाप्नोति । पुरोडाः हवींषि आ 
प्नोति । छन्दोभिः छन्दांसि । सामिथेनीभिः सामिधेनीः याञ्याभि- 
यौल्याः वषट्कारेवेषटूकारानाप्नोति ॥ २० ॥ 

धानाः करम्यः । उद्कमन्थः करम्भः चाक्तवः परीवापः हवि- 
षां श्रोतं रूपम् । आमिक्षा पयस्या वाजिनं मधु । मधुशब्द चानि 
नस्य विरेषणमानन्तयोात्सोमसंस्तवश्च ॥ २९॥ 

धानानां रूपस् । अघस्तनमन्गोक्तानां सोमहविषां सोमस्यच 
संपत्ति सौ जामणीद्रव्येष्व!ह । धानानां रूपं वरे कोमरुबदरम् । 
परसवापस्य गोधूमाः । सक्तूनां रूपं बदरम् उपवाकाः करम्भस्य 
रूपम् उपवाकाः यवकाः ॥ २२॥ 

पयसो रूपम् । पयस्लो रूपे यत् यवाः । दध्नः रूपं ककंन्धूनि । 
ककंन्धुरबद्रविशेषः । सोमस्य रूपं वाजिनम् सोम्यस्य च रूपमा- 
पिश्षा पयस्या ॥ २३॥ 

आश्रावय । इदानी रख सस्पत्तिः क्रियते । ओ भ्रादेवय ईति श- 
घ्द्प्रद्रैनार्थः । स्तोचचियाः । प्रत्याश्रावः। अस्तु श्रोडषदू । अनुरूपः। 
यजः इति । धाय्यारूपम् निष्केवस्ये स्तोक्नियानुरूपयोरनन्तरम् धा- 
य्या शास्यते । प्रगाथा ये यजामहाः । येरेयजामहे इति प्रगाथाः ॥२४॥ 

अद्ध ऋचः उक्थानां रूपमाभ्रोति पदैः आप्नोति निविदः । न्युङ्खा 
उच्यन्ते । प्रणवः ओड्रः रास्ाणां रूपं पयसा सोम आप्यत ॥२५॥ 

अदिव्या प्रातः सवनमाक्म् इन्द्रेण पेन्द्र माध्यान्द्न सवनमा- 
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घ् ¦ वैदवदेवं वतीयं सवनं सरस्वत्या आशम् ॥ २६ ॥ 
वायव्यैः | सर्वेषां सोमपा्राणां चायव्यानीति सक्ा । बायञ्यैः 

पाश्चेः वायव्यानि पा्राण्यान्नोति । सतेन द्रोणकलशम् । वैनसपा- 
घ्र सत इत्युच्यते । कुम्मीभ्यां सुराधानीर्या रातच्छिद्धाभ्याम् अ- 
स्थ्रणौ । अम्भरणौ पएूतभृदाधवनीयाद्ुच्येवे । छते अभिषुते सोमे 
यौ भवतः तौ आ्रोति | स्थालीभिः स्थाङी आप्रोति | उभयत्र दि 
स्थास्यो भवन्ति ॥ २७ ॥ 

यज्ञुभिराण्यन्ते । यद्ध्धिः यजूषि आप्यन्ते ग्रहा ्रहैराप्यन्ते। 
स्तोमश्च विष्टुर्तश्च छन्दोभिः उकथश्सखर्ण साघ्नावश्चथ आप्यते । 
साश्चा साप आप्यते अवभ्रुथेनावश्रथः ॥ २८॥ 

इडाभिभष्चान् । इडाभिः इडामापरोति भक्षैः भक्चानाप्नोति सू 
` क्वाकेन घुक्तवाकम् । आङीभिसाषशिषः शंयुना शंयुमाप्नोति पी. 

संयाज्तेः पल्लीसयाजानाप्रोति समिष्टयजुषा सभिषटयज्ुर प्राति ख- 
स्थया संस्थामाप्रोति ॥.२९॥ 

वतेन । इुतोच्छिष्टमक्चश्चत्रा्रमधचेरोजं जहति । अनेन वतन 
दौक्चासाप्नाति । दीक्षया दश्चिणामाप्नोति । दद्धिणा दश्चिणयेति विभ- 
क्िव्यत्ययः । श्रद्धामाप्राति । श्रदिति सत्यनामस्ु पितम् तदस्यां 
धीयत आरस्तिक्येन एवमेतद्धि द्धा सा पुण्यकृतां मनोविश्ेषः। श्र- 
खया सत्यमाप्यते सस्यं ज्ञानमनन्त जह्य अथीखक्चषणं वा ॥ ३० ॥ 

एतावत् । एतत्परिणामरूपसतोमयज्ञस्य। यद् देवेब्रेह्यणा च भ्रजा- 
पतिना कतं ष्टम् । ददोनकरणयोः को विशेषः । इति चेत् | स्व्मप्र- 
तिवबुद्धन्ययेन दशनं करणं तु बुद्धिपूवेकपर । तदेतत्सवेमाश्रोति । यज्ञे 
सौत्रामणी । पूर्वसवणदीधे अआदेश्चश्छान्दसः । सौत्रामण्यास्ये सुते 
खुरासोमाभिषुते ॥ २३१॥ 

पयीग्रहाम् जुहोति । सुरावन्तम् । चिष्टुप् । आशर्वसरस्वती 
देवत्या । यत्र सुरावन्तं बर्हिषद् स्रावान् चा एष वर्हिषत् यक्त य- 
व्सौ्ामणी सुवीरं कट्याणवीरं यज्ञं हिन्वन्ति वद्धैयन्ति पापयन्ति 
वा महिषा ऋत्विजः नमोभिनैमस्करेः अन्षेवी दधानाः धास्यन्तः 
सोम दिवि देवतासु तत्र मदेम वयम । इन्द्रं यजमानाः स्वकः रो - 
भनाचनाः कस्याणमन््ा चा ॥ ३२ ॥ 

खुराघ्रहान् उदहोति । यस्ते रसः । उक्तदेवत्योक्तछन्दरस्काध- 
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स्टनथा खुरे यस्तव रसः संभृतः एक्रीकतः ओषधीषु वत्तमा 
नः समेपस्य च थः शुष्मः यद् बद सुस्या सह अभिघुतस्य तेनोम- 
येन रसेन बलेन जिन्व श्रीणीष । यजमाने मदेन सखुरोत्थेन सर 
स्वर्वा च आश्विनौ च इन्द्रं च अभ्निच॥ ३३॥ 

पयोश्रहान् भक्षयन्ति द्वाभ्यां चिष्डुञ्भ्याम् ¡ ऋत्विग्यजमानाः। 
यपा्वना नयुष्चिरसुर इन्द्रस्येन्द्ियं वीयेमपिवत् तस्य शिरसि छि- 
श्रे रोहितमिश्नः सोम उचिषएठत् तं पीतवन्तः तद्भिवादिनी पषा 
ऋर् । यम् । अद्धिवना अश्विनौ नभ्ुचेसखुरात् थसुरपुजादधिख- 
कारात् आहत्य सरस्वती असनोत् अभ्यघुणोत् इन्द्रियाय वीयोय 
इन्द्रभेषज्याय वा इत्थं तं द्युच्छम् । अकसखषटलोषहितं भधुमन्तं र 
सन्तम् । इन्दुम् । इदि परपैद्वये परमेदवरं सोमं राजानम् । ₹- 
ह भक्षयामि ॥ २७॥ 

यजनानो मक्चयति । यद अस्यां ुरायां रिं छितं ग्नं र्ति. 
नः रसवतः सुतस्याभिषुतस्थ सोमस्य यस्च इन्द्रः आपिवत् इन्दरदे- 
वध्यो हि सोमः । शचीभिः कम्मेभिः अहं तत् । यत्तदिति अविज्ञा 
ते नपुंसकलिङ्गता । * अस्य मनसा शिवेन सोमराजानामेति षष्ठया 

विपरिणामो वाक््यस्तम्बन्धात् । सोमस्य राज्ञः शह मक्ष मक्चयामे।३५॥ 

अङ्रेषु बर्हिष्परेधिषु सुसं चदोति । पितृभ्यः । सत्त पेत्रयाणे 

यङष्यस्यां कण्डिकायां पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधां प्रति गमन 

शीलाः स्वधायिनः । सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छीद्ये । स्वधा अन्न 

मस्तु बहुवचनं पितृव्यादपेक्षं पूजाथं वा । पितामहेभ्यः भपिताम- 

हेभ्यः उक्तोद्कं परक्चाखनेनोपसिश्चति । अक्षन् अत्तवन्तः घर्तवन्तः 

अक्षितवन्तः; पितरः अमीमदन्त माददेताः पितरः अतातुपन्त त- 

पिताः पितरः जपति पितरः । हे पितरः शुर्धध्वं पाणिप्रज्ञाल्ने 

मर् ॥ ३६॥ 
 नवश्च वाचयति! पावमानं पुनन्तु मा। द्वै पित्यं अखुष्टुम। 

पुनन्तु मां पितरः सोस्याखः सोमसस्पादिनः पुनन्तु मा पितामहाः 

पुनन्तु प्रपितामहाः पावनं च पापापनोदः शुद्धिः फलग्रहणयाग्यता । 

केन पुनन्तु पवित्रेण कथम्भूतेन दातायुषा येन पूतः शतायुभवातत 

` तत्पवि तत्साधनत्वाच्छतायुरेव पुनन्तु मां पिवामहाः पुनन्तु भर 

पितामहाः पविभेण शतायुषा आद् सथाऽभ्यासः विरोषाथा वा| 

ष 
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तथा मां पिदपितामदहश्रपितामहाः धुनन्तु यथा विश्वं स्वेमायुः 
अहं भ्यदेनवै व्यदनुयां पराप्युयाम् ॥ ३७ ॥ 

अश्च आयूंषि । आग्नेयी गायत्री हे अग्ने यतस्त्वम् । आयूंषि प- 
वसे आयुः प्रापकाणि कर्माणि चष्टयसे स्वभावत पवातस्त्वां 
प्रार्थये आसुव अभ्यजुजानीहि ऊजं दध्यादयुपसेचनम् । इषं च 
द्रीद्यादि नः अस्मकम् । एतद्धि जीवनहेत्विव्याभप्रायः। किञ्च 
आरे दूरे एवावस्थितं सन्ते बाधस्व तेस्तैरूपयिः । दुच्छुनां दुष 
शवानं शुना चात्र दुजनप्रश्चतयो छक्ष्यन्ते वेः रहितो हि पुरुषः 
परमायुः प्राप्नोति ॥ ३८ ॥ 

पुनन्तु मा । लिङ्गोकतदेवताचुष्टुप् । पुनन्तु मा देवजनःः देवानां 
नाः देवजनाः देवाचुगामिनः पुनन्तु मनसा संयुक्ता धियः बुः 

द्वयः कम्माणि वा पुनन्तु विद्वानिं भूतानि । त्वमपि हे जातवदः 
पुनीहि माम् ॥ ३९ ॥ 

पवित्रेण । आश्चेयी गाय्ची । पविच्रेण पुनीहि मां शुक्रेण रोचि- 
ध्मता शुख्ेन अशवलेन हे देव दीद्यन् दीप्यमाने हे अचे क्रत्वा 
कर्मणा च यथा च क्रतून् अचु तांस्तान् अस्माकं यज्ञकतून् ॥ ४० ॥ 

यत्ते । आध्रेयी ब्राह्मस्तृर्ताीयः पादः । गायन्नी । यत्ते तव पवि- 
घ्रत् अचिषिदहे अध्रे विततं प्रसारितम् । अन्तरा मध्ये बह्म जयी- 
छक्षणे परं वातेन पवित्रेण अभ्यवुज्ञातेन पुनातु मा माम् ॥ ४१॥ 

पचमानः । सोमदेवत्या गायती चृतीयः पादो वायव्यः । सर प- 
घमानः सोमः अद्य अस्मिन् यवि नः अस्मान् पवि्रेण विचकषेणिः 
दरष्ठा कृताङृतावेक्षकः पुनातु । यञ्च स्वभावतः पोता स पुनातु 
मां वायुः ॥ ४२॥ | 

उभाभ्याम् । गायजी साविजी । हे देव सवितः उभाभ्यां पवि- 
नरेण सवेन चाभ्यनुक्ञया च मां पुनीहि विदवतः सवतः ४३। 

वेदवदेवी चिष्टप् । अक्ञातामिघेया परवहिकेव । तच काञ्चिद 
देवतामङ्गीक्त्य प्रचक्ष्महे राता वरण्णा कुम्भी दक्षिणस्याञचेः उपरिष्यत् 
क्रति सा चाभिध्रया । सौत्रामणी वा वाग्वा उखा वेत्यादि विदबे- 
भ्यो देवेभ्यः आगता हिता वा वेदवदेवी सुराकुम्मीं पुनती पावनं 
छुवांणा देवी दानादिगुणयुक्ा आ अगात् । आगता यस्याम् । इमा 

 , बह; चासः तन्वः पुरः चतपृष्ठाः कामितश्रीयः । कास्वन्ते 
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हि सुराधाराः तया मदन्तः तथा सह मोदमानाः सधमादेषु । स- 
धमादस्थयाः छन्दसीति सहस्य सधमदेशः । सहमदनेषु वयं 
स्याम पतयो रयीणां धनानाम् ॥ ४४ ॥ 

दाक्षणेऽग्नो यजमानो जुहोति । ये समानाः । अचुष्टुप् । पे्ी । 
ये समाना जत्यादिभः समनसः समानमनस्काः पितरः यमराज्ये 
यमरोके यमस्य हि लोके रज्ये तेषां पितृणां लोकः आयतनं स्व- 
धा नमः । स्वधारब्दोपलक्षितमन्नमस्तु । यद्वा । तेषां पिततणाँ छो- 
कः आयतनं स्वधाकासोपरक्षितमन्नमस्तु । नमस्कारपराक्चता च 
स्तुतिभेवलु । यज्ञस्तु देवेषु कल्पतां समर्थो भवतु ॥ ४५ ॥ 

उत्तरेऽग्नावाञ्याहुति जुरोति । ये समानाः अनुष्टुप् । यज्तमा- 
नारीः । ये समानाः समनसः जीवनवन्तः जीवेषु जीवनवत्सु म- 
ध्ये मामकाः मदीयाः तेषां सम्बन्धिनी श्रीः मयि च्छ्ता भवतु 

[न्परसि्त्यिस्य मामाश्चयत्वित्यथैः । पापात्मानो हि गोजिणो भवन्ति 
कुचर कियन्तं च कालछीमत्यत आह अस्मिह्लोके रात समाः! समा- 
दाष्दः खंवत्सरवखनः ॥ ६ ॥ 

पयः समन्वारब्धेषु जुहोति । दे खती जिष्ट्प् । पन्थानौ बवी- 
ति। ये एते शुस्ककृष्णे ढे खती । यावेतौ देवयानपितृयानौ अहम- 
णव पित्णां श्रुतिवाक्वभ्यः । स एष देवयनो वा पितृयानो वा 
पन्था इति देवानां देवयानगाभिनाम्। उत अपि च मत्यानां मर 
णधरसिमिणां पितृयानगामिनाम् ताभ्यामिदं बिदवमेजत्समति । तदः 
स्थाने यदो त्तिः । याभ्यां पथिभ्याभिद्ं सवैमेजत् क्रियावत् समेति 
सङ्गच्छतिं यत् अन्तरा पितरं मातरं च । चोः पिता परथिवी माता 
सुत ताभ्यां खततीभ्यामस्तु ॥ ७७ ॥ | 

दषं यजमानो मक्षयति इद् हावः यवसाना अष्ियेजपानाङ्षीः 
इदं पयोलक्चणं हषः प्रजननम् । उत्पादक मे सम अस्तु दरकवीराः 
सर्वगणम् । अङ्गानि वै सवं गणा स्तवरस्तये अविनाशाय । पुनरपि हवि- 
विंदिष्यते । आत्मसनि आत्मानं यद्धबिः सनोति सम्मजते तदात्म. 
सनि । एवं प्रजासनि पशुसनि रोकसनि अमयसनि । अभयस- 
पुनरावृत्तिः अग्निः प्रजां बहुलाम् अतिप्रद्धां मम करोतु यूयं च 
हे ऋत्विजः अश्न च पयश्च रेतश्च अस्मासु धत्त ॥ ४८ ॥ 

 उददरीरताम्। जयोदश पिन्यः अिष्टुभो जगत्येकाद् शी यजमानव 
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चनम् । उदीरताम्। ईर गतौ । उद उपखगौत्परः ऊध्व । कमन्ताम्। ऊ 
व गच्छन्तु अवरेऽस्मिद्धोके अवस्थिताः पितरः उत्पसास्लः परा एव 
परासः ये पितरः तस्मिट्ोकेऽवस्थिताः ते पितरः उदीरतां तस्मा- 

दपि स्थानाद्धिदिष्ठतरं स्थानं गच्छन्तु । उन्मध्यमाः । सध्ये सदाः 

मध्यमाः येऽपि मध्यमाः तेऽपि विशिष्टतरं स्थानं गच्छन्तु पितरः 

सोम्याखः सोमस्म्पादिनः । असुं ये इयुः । येऽपि असुं प्राणान् अ- 

न्वीयु; वातात्मानः अचुकाः अनमित्राः माध्यस्थ्यमाश्यताः कत- 
क्षाः सत्यज्ञा चा यक्षक्ष वा स्वाध्यायनिष्ठा वा यज्ञनिष्ठा वा तेऽपि 
ततो विशिष्टतरं स्थानभुद गच्छन्तु । एतं च स्वकीयेन कम्मेणा 
अस्मदीयेन च य उन्नति प्राघ्ाःते नः अस्मान् अवन्तु पारयन्तु 
पितरः हवेषु आहानेषु ॥ ४९ ॥ 

अङ्किरसो नः। अद्धिराः ऋषिः तस्य अपत्यानि बहूनि अङ्किरसः 

तेन अस्माकं पितरः नवग्वाः नवगतयः पुनः पुनः अचुनरुक्या ग- 
त्था गच्छन्ति नवनीया स्तोतव्या गतिर्येषां ते वथोक्ताः । येच 

अथचीणः अथवैणो बहून्यपत्यानि अथवो पुनरथचतिञ्रतिक्रम्मां 
तस्परतिषेधः । ये च भुगवः भ्रगोवेहूस्यपत्यानि सोम्यासः सीमस- 

पादिनः तेषां पिवृणां वयं सुमतो कल्याण्यां मतो स्याम यज्ञेया- 
नां यज्ञसम्पादिनाम्। अपिच भद्रे मन्दनीये सौमनसे कल्याणे 

मनि स्याम मषेम ॥ ५० ॥ 
ये नः । पूर्वै पितरः सखोभ्यासः सोमसस्पादिनः अचु ऊहिरे) 

वह प्रापणे । देवानच पापितवन्तः सोमपीथं सोमपानम् । वसिष्ठाः 
वसिष्ठस्य बहन्यपत्यानि वासिष्ठाः वसिष्ठः पुनवेस्तृतमः कतास्प- 
दो वसति तेभिः तेवेसिष्ठैः यमः संरसणः सम्कशयमाणः हवीषि । 
कथम्भूतो यमः उशन् । वश कान्तौ । अस्य इतसम्प्रसतारणस्थेत- 
दपम् । कामयमानः कथम्भूते वसिष्ठैः उशद्धिः कथमक्त परतिकामं 
यथाकामं भक्षयतु ॥५१॥ 
 व्व्सोम । हे सोम प्रचिकरिवः किकित्वश्चितनावान् प्रकर्षः 

ण चेतनावान् विद्िष्चतन्ययुक्ताः त्वं मनीषा मनसः इच्छा दिशि- 
तरा भवति यज्वनाम् । यद्वा । त्वदहे साम प्रचकितः) कित ज्ञाने 
भरकषंण ज्ञातासि याचद् ज्ञातव्यं मनीषा मनीषया प्रज्ञया त्वंच रजि- 
शम् कतमं देवयानाख्यम् अनुनेषि अनुगमथस्ि पन्थां पन्थानं 
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किञ्च । तव प्रणीती प्रणयनेन तवाभ्यनुज्ञानेन पितरः नः अस्माकं हें 
इन्दो कम्मे कृत्वा देवेषु मध्ये रल्लं रमणीयं यज्ञम् अभजन्त 
भक्तवन्तः धीरा धीमन्तः ॥ ५२॥ 

त्वया हि नः । यस्मात् त्वया आधयभूतेन नः अस्माकं पिवरः 
हे सोम पूव पूवजाः कम्मीणि चक्रुः छतवन्तः । हे पवमान धीराः 
धीमन्तः । अव अतः प्राथेये त्वां वन्वन् सम्मजमानः तानि क- 
स्मीणि अस्मद्यानि अवातः बाताद्यपद्रवरहितः एकचित्तः परि- 
धीन् सवेतो निहितान् यज्ञोपद्रवकारेणः अपोण ऊणुञ् आच्छा- 
दने । अपमगमय वीरोभिः वीरिश्याश्वे् सहितः मघवा मघवान् 
धनवान् भव नः अस्माकम् । यौ यस्य ददाति ख तस्य धनवा- 
निति मतिः ॥ ५३ ॥ 

त्वं सोम । यस्त्वं सोम पितृभिः संविदानः स्वादं ङुबाणः 
अयुखावापथिवी आतवन्थ । तु विस्तारे अन्वातनोऽषि चयावापथि- 
व्यौ दृदीकरोषि तस्मै तव हे इन्दो हविषा विधेम हविदैद्धः इति 
वाक्याथेः । वयं च हदिः प्रद्ानानस्तरं भवेम पतयो धनानां सोम- 
वतां पित्णां षड्खस् ॥ ५४ ॥ 

वर्हिंषदः । तिश्खः सो बर्हिषदां बर्हियज्ञयाजिनो बर्हिषि 

दन्तीति वर्हिषदः । ऊती ऊत्या अवाक् अवाञ्चं आगच्छत ।कोदे- 
तुसगमने इति चेत् इमा इमानि वः युष्माक हव्या हर्वीपि च्म 
तानि जुषध्वं सेवध्वे येश्च युष्माभिः अधस्तनानिं हवीषि आसे 
वितानि ते युयं पुनरपि आहयमानाः अगत आगच्छत अबलः 
अन्नेन हविरश्चणेन शन्तमेन । राभिति सुखनाम । सुखयिदृतमेन 
हेतुभूतेन अथ परितुष्टाः यङ्खमःप्त्यु्तरकाखद्ः अस्माकं रायोः । 
पदद्वयमेतत् शमनं च सगणा दधात यावनं च मयानां दधात 
अन्यदपि य्तकिञ्चिदस्पः अपापं तदस्माकं दथा ॥ ५५ ॥ 

आदम् । आ अश्ित्सि आमिद्ुख्येन वेशि विदितवाद् अहम् 
पितन् खविदयान् खुविदंजाः कल्याणदानः कव्याणद्नान् नपातं 

च विक्रमणं च विष्णोव्योप्तुयज्ञस्य । न विद्यते पत्तो यत्र गः 

तानां स नपातो देवयानः पन्थाः । विकिधं क्रमणं यत्र गतानां स 

विक्रमणः पितरयानः पन्थाः! तत्र हि अध्घट्घरीवदुत्तसधरं भ्ाणिलें 

गच्छन्ति । देवयानपितृयानो पर्थानो यश्चसम्बान्धिनावहं वेद्ध 

२५ 
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तदृ गामिनश्च पित्न् । यत एवमतो वीमि बहिंषदो ये पितरः स्व- 
धयाक्नेन सह सवनीयरक्षणन सुवस्याभिष्ुतस्य भजन्त भजन्ते 
पित्वः . पानं सोमपान ते दह कम्माणि आगमिष्ठाः भगच्छन्त्वि- 
त्याख्यातसखन्नतिः ॥ ५६ ॥ 

डधहूताः आहूताः पितरः सोम्यासः सोभसम्पादिनः । वर्हि. 

ष्येषु निधिषु प्रियेषु । ह िर्विदयोषणान्येतानि बर्हिषि भवेषु वर्हिष्येषु- 
बहिंषि सादितेषु हविःभ्वत्यथः । निधिभूतेषु पितृणां भ्रियेषु अ- 
भिरुचितेघु ते पितर एतज्ज्ञात्वा आगमन्तु आगन्तु आगत्य च 
ते इह श्रुवन्तु श्ण्वन्तु अस्मदीयानि वचांसि श्रुत्वा च अधित्रव- 
न्तु यद्वक्तव्यं पितभिः पुत्राणां ते च अवन्तु रक्षन्तु स्वेतः अ- 
धमार् ॥ ५.७ ॥ 

आयन्तु नः । चतसोऽग्निष्वात्तानाम् । आयन्तु आगन्तु 
स्माकं पितरः सोस्यासः सोमसस्पादिनः अग्निष्वात्ताश्च । अग्नि 
ष्वात्ताः पुनः पुनः यानग्निरेव दहन् स्वादयति ! ते हि श्रौतस्मारत- 
कस्भकारिणः पथिसिदंवयनमा्भेदंवखहगमनेदवस्हयाथेनस्ते 
पितरो येषामेतत्कमं क्रियते पुच्पाजप्रपोत्रैः। 

उक्तच ॥ 

चुत्रेण रोकान् जयति पोचेणानन्त्यमदयुते ॥ 
अथ पुत्रस्य पोत्रेण बश्नस्याभ्राति विष्टपमिति । 
आगत्य चास्मिन्यज्ञे स्वधयान्ेन मदन्तः तृप्यन्तः परितुष्टा 

अधि्चुवन्तु । तेऽवन्त्वस्मानिति व्याख्यातम् ॥ ५८ ॥ 
अ्चिष्वात्ताः । हे अग्निष्वात्ताः पितरः आ इहागच्छत । आग. 

च्छत । इद पत्य च सदः सद्ः गृहं गृहं परति सदत उपविशत 
हे सखुधणीतयः साधु प्रणयनाः ततः सुखोपविष्टः अत्त भक्षयत 
हवींषि प्रयतानि व्यपगतसगद्वेषमोहैः अभिस्तस्छतानि श्युचीनि । 
घर्हिंषि अन्नानि अथ तृप्ताः सन्तः रथि धनं सर्व॑वीरं दधातन । 
नकार उपजनः ॥ ५९. ॥ 

ये अग्निष्वात्ताः येऽपि अग्निष्वात्ताः अग्निना आस्वदिताः 
येन अग्निष्वात्ताः इमरानकमस्माधराप्ताः मध्ये दिवः लोकस्य स्व- 
धया स्वकम्मंफलयोगेन मादयन्ते सुखं स्रवन्ते तेभ्यस्तेषामिति वि 
भक्तेन्यत्ययः । स्वराट् स्वयमेव राज्ञत इति स्वराद् । अङृतकै 
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दव्य यमः स्वराड़च्यते । अस्ुनीतिमेतामात्मनो द्वितीयं सहायं 
कृत्वा अष्न्पाणान्नयतीति असुनीतिः अन्यो यभः । एतानिति छि- 
व्यत्य: । यथावशम् । यथाकाम यथारुचि तन्वं शसर कद्पयांति 
कल्पयतु ॥ ६० ॥ 

अश्चिष्वात्तान् प्पेतन् ऋतुमतः कतुखंयुक्तान् हवामहे आ 
हयामः नारारासे चमसे सोमपीथं सोमपानं ये अद्युः प्रप्चुयुः ना- 

 णशंसरे चमसे पित्णां भक्षः श्रूयते । अथ यदि नायरसिषु सन्न इ- 
त्युपक्रम्य पितृभ्यो नायशंसेभ्यः इति । ते च नः आहूयसमानाः वि- 
प्रासः मेधाविनः सखहवाः स्वाहयाना भवन्तु । पवं कृते वयं स्याम 
पतयो रयीणाम् ॥ ६१ ॥ 

आच्या जा । दश्च ऽनुबाको नव पन्या दशभ्येन्द्री गायत्री 
तृतीया चतुर्थी नवमी चायुष्टुभसिष्टुभ इतसः पितर उच्यन्ते भआ- 
च्या जानु सव्यं जातुं पातयित्वा दक्षिणतो निषद्य दक्चिणतोऽव- 
स्थानं कृत्वा स्वरूपतोऽयं निर्देशः । एवंस्वभावा ह्येते । अथैनं पि- 
तरः प्राचीनावितिनः सव्यं जान्वाच्योपासीदन्निति श्रुतेः । इमम- 
स्मदीयं यज्नमसिगणीत अभिष्टुत दक्षिणामन्जकारुकनतहि्यजमा- 
मोत्कर्षैः साध्वयं यज्ञ इति । विश्वे स्वै सोमवन्तः बर्हिंषद्ः अर्चि 
प्वात्ताथ माचर्दिसिष्टमा च हिसां रुत! हे पितरः केनचिदपि 
नः अस्मान् यज्ञ यद्यपि वः युष्माकम् आयः आग अपराधम् । ज- 
गः शब्दः सान्तो नपुसकलिङ्खऽपराधवचनः । पुरुषता । विभक्तिखो- 
पः । पुरूषत्वेन चरचित्ततया कराम कुस्मः ॥ ६२॥ 

आसीनासः। ये शयम् आसीनाः अरूणीनाम् मरुणवणोनाम् अरुणा 
हि ता उरणौ भवन्ति याभिः कुतपाः करियन्ते | तपप्रियाश्च पितरः 
कुतपं चासने दयात् इति स्रतेः । यद्वा अरूुणवणनां रदमीनाम् उ- 
पस्थे उस्सङ् आसीनाः आदिव्यलोकजितः पितर उच्यन्ते। रि धनं 
धत्त दत्त दासुष हवींषि दत्तवते यजमानाय मचय मुष्याय पुत्रे. 
भ्यश्च हे पितरः । यजमाना पुज्रवचनम् । स्वं हि पितृणां पुराः य~ 
जमानाः अयजमानाश्च तस्य वश्युनः प्रयच्छत दत्त यदभिप्रेतं वसु 
ते च इ अस्मदीय यज्ञे ऊज दधात स्थापयत ॥ ६३ ॥ 

यमञ्च कव्यवाहन । स्वि्ठकृदभचिरुच्यते चतखभिक्छगभ्मिः । हे ¦ 

न्ने कव्यवाहन कव्यं वोदढभ्यमित्ययमधिकासे यस्य स एवं संबो- 
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ध्थते थं रयि इविष्श्चणं धनं त्वं चित् त्वसपि मन्यसे अवगच्छष्सि 
स्वाधु शक्यतेऽनेन शरेयः प्राप्तुभिति तं हविुक्चणं रथि नः अस्मा- 
कं स्वभूतं गी्सिः वाश्थिः पुरोऽनुवाक्यायास्यावषरूकारलक्षणाभिः 
श्रघाय्यं हविर्धिरेषणमेदत् । श्रवणीयं देवजा देवेभ्यः पनय देहि 
नविद्दानकम्प्मो । युज थथासुज यथायोगम् ॥ ६9 

यो अश्चिः । यः अचचिः कव्यवाहनः कव्यं पितृणां हविरुच्यते । 
तद्वहति पितन् यक्षत् शश्टवान् वाच्धः सत्यन्चधो यश्घ्रधो वा | 
द्वितीयाबहुवचनमेतत् । पेदु हव्यानि वोचति प्रयोचति प्रघ्कीतु 
व्यानि इवीपि देवभ्यश्च हपितृभ्यः आ । सन्नश्धया्थीय आकारः । देवे 
भ्यश्च पितृभ्यश्च इमानि देवेभ्यश्च पिद्भ्यः । इव् ड निपातो पा- 
द्पूर्णो ॥ ६५ ॥ 

स्वमश्ने । यस्त्वं हे अश्च हैडितः अध्येधितः सन् कव्यवाहन अ- 
वाट् । बह प्रापणे अस्वेतदूपम् । ऊढवानसि हव्यानि हवीषि इरः 
भीनि खगन्वीनि ख्त्वा उदराच. हविषि प्रादाः भद ्तवानसि पित्. 
भ्यः स्वधया सिद्रूमन्ेम ते च पितरः; अक्चन् अत्तवन्तो भक्षितव्न्तः 
सखः अद्धि मश्चय स्वं हे देवे परयतानि शुचीनि हर्बीषि ॥ ६६ ॥ 

ये चेह । ये च पितरः इह सन्ति खमीपे इद वा रोके आसते 
ये च दृह लोके न सन्ति यान् च पितृन् विद्धः अवगच्छामः! 
यान् उ इति पाद्पुल्जः । नच प्रवि न जानीमः त्वं वेत्थ यत्तिते 
जातवेदः तेशाब्दः आदौ क्रियते द्वितीयान्तो चाक्यवरीयस्स्वद् । 
तान् त्वं वेत्थ वेत्सि जानासि यति अविभक्तिको निर्दैशः। यतीन् 
दाचीन् नित्यनैमित्तिक कम्मकरणाश्चर्दग्धकदमपान् है जातवेदः । 
अत॒ एवमुच्यसे स्वधाभिः पिवृद्धबन्ये्दविभिः यज्ञं पितृयक्ञं सुशृतं 
साधु छतं जुषस्व सेवस्व ॥ ६७ ॥ 

इदं पितृभ्यः इदमिति पत्यक्चतो निर्देशः । पिवृभ्यः नमः अ. 
न्नं हविरंक्षणम् अस्तु । अद्य अद्यतनं ये पितरः पूर्वासः पचै ईय 
स्वगे ये च उपरासः उपरतव्यापाराः तकृत्याः परे ब्रह्म इयुः या- 
ताः ये च पार्थिवे रजांसि प्रथिव्यां भवं पार्थिवं रजः्योतिः अभेः 
तत्रानिषत्ताः आभिमुख्येन निषत्ता अधिलोकं प्राप्ता इत्यथः । येवा 
ये च नूनं निश्चयेन सुब्रजनासु साधुबरासु विषु यजमानेषु निषत्ताः 
तेभ्यः पितृभ्यो नमोऽस्त्वद्योति सम्बन्धः ॥ ६८ । 

। ~¬ 
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अश्वा । अथेवं सतति यथा येन प्रकरिणास्माकं पितरः परासः 
उत्कृष्टाः शर््लासः दुराणाः ह भश्च अत् यज्ञम् आद्यु्ाणाः अदयु- 

वानः व्याप्ुवन्तः । छ्युचि । अविमक्तिको निर्देशः । शुचि दीप्त 
भास्वरम् । इत् चाब्द् एवाथ । अयन् आगताः भाप्ताः दीधितिम् । 
आदित्यरद्विम तत आहित्यम्रण्डलम् । पष हि देवयानः पन्थाः | 

उक्थशासः । उक्थानि ये शस्त सवषु यज्ञेषु ते उक्थरास्तः। 
पित्णां विद्येषणमेतत् । एव वयमपि हे अध्ये व्वत्पसादात् पव श्चा- 
मा सिन्दन्तः। शामा अविभक्तिका निदेशः । क्षामां पृथ्वीं सिन्द्- 
न्तः वेदिचात्वाख्युपावयादिखननैः । यद्वा । परथिव्याश्रयाणि यज्ञे 
नीहि पञ्युयूपादीनि भिन्द्न्तः यज्ञे खवापकरणम् । अदुतष्टन्तड- 
स्यथः । अरुणीः असेचनाः दीधितीः रदमीः । अधनन् अपदणुपः 

अपवबुत्य च रदमीन् देवं पन्थानमयुतेष्ठामः । एष समस्ताः ॥६९॥ 

उदरान्तस्त्वा । वद्र कान्तौ । कृतस्प्रश्रारणस्यतदरपम् । हं 

अचे यवो वयम् उशन्तः कामयमानाः त्वां निधीमहि स्थापयामः) 

यतश्च वयस् उशन्तः कामयमाना एव समिधीमहि सन्दीप 

यामः । अतस्त्वमपि उशन् कामयमान एव उशन्तः कामयमानानेव 

आवह पितन् । किमथमेति चेत् हिषे अत्तवे हविषः अद्नाय।॥७०॥ 

अथेन्द्रो मन्ब्रः सोमो राजेत्यस्य निदानभूतः पठ्यते । अपां फ 

नेन वततीयपादप्रभतिग्याख्यानं यच्छब्दयोगात् । विर्वा; सवाः यः 

त् यद् अज्ञयः जितवानसि स्पृधः सं्रामान् । अथ तद् अपा फ- 

नेन पुञ्चेन नमुचेरसुरस्य शिरः हे इन्द्र॒ त्वम् उदवत्तेयः उद्धातः 

वानासि । उप्पूर्वो इत्तिः छदने वत्तते ॥ ७९१ ॥ 

इदानीमेतं मन्तरं वक्ष्यमाणं चाञ्चवाकं श्रुतिः सम्बध्नाति । त 

स्य रीदे छिन्न खोहितभिश्चः सोमो ऽतिष्ठत् स ॒तस्मादवाभत्सन्त 

त॒ एतदन्धसो विपानमपश्यन् सामा राजाश्चत सुत इतं तनन 

स्वदयित्वात्मन्नदधतेति । सोमो राजाष्टौ श्रहोपस्थानम् आदिव 

सरस्वतनन्द्रा अपदयन् । आध्यास्तिश्लो महाच्रहत्य उपान्त्या च 

च्यन्ते आतिजगत्यौ रेषे अति्रकया । यथा पककर्णातन 

वस्तूनि विविच्यमानानि ददयन्ते यथा च परथग्भूतानि खख 

नि पुनिकषैच्यमानानि द्यन्ते एवमयमपि दादेतामन्र सो- 

मः सोम एवेत्यनुवाकार्थः । सोमो राजा । सामः राजा छतः अ- 
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भिषुतः अग्रत सस्पद्यते रसीभावाद् । स्थस्य हि सुक्ष्मतासती- 
भावः । ऋजीषकूपेण वा अजहात् जहाति व्यजति श्ल्यु सूत्तत्वाद् 
ऋडीषमावस्य सत्यमेतत् अनेन च ऋतेन सव्येन सत्यमेतत् सं- 
जातम् । इन्द्रियं वीयं विपानं विविक्त लोहिवात्सोमपानं पानयो- 
ग्यं वा विपानं शुक्रं रजोरहितम् अन्धसः अन्नात्छखम्भूतम् । अथं 
इन्द्रस्य इन्द्रियम् । इदं पयः अद्भुतं मधु भवतु ॥ ७२ ॥ 

अद्भ्यः क्षीरम् । क्षीसोदक्योः सखृष्टयोः अद्भ्यः सकाशात् 
क्षीरं वियुज्य अपिबत् पीतवान् हछ्ुङ हसजातिमास्थाय अशङ्खिरसः 
प्राणः । स हि अङ्गानां रसः। धिया प्रज्ञया इत्थम्भूता हि तस्य प्र. 
ज्ञा तस्यां जात्यामेव स्थितस्य भवति सत्यमेतत् । अनेन ऋतेन 
सत्यम् । इन्द्रियं विपान शुकम् । अन्धसः सखंभ्तं भूयात् । अथ दद्- 
म् । इन्द्रस्य इन्द्रियं पयः अखतं मधु भयात् ॥ ७२ ॥ 

सोममद्स्यः सोमोदकयोः संख््टयोः सोमं वियुस्यापिवत् । अ- 
दभ्यः सकाशात् । छन्दसा छन्दो निबद्धेन वेदेन । इदः आदित्यः 
शुचिषदे वत्सत्यम् । ऋतेनेत्यादि समानम् ॥ ७४ ॥ 

अन्नात्परिखतः। अन्नाद्धविटेक्षणाद्रसं परिसखतश्च रस्सं ब्रह्मणा- 
जयीलक्षणेन व्यपिबत् श्चं च व्यपिबत् क्षस्य च पानं वश्चीकर 
णं पयः सोम परजापतिः भ्रथपश्चसरी सत्यमेतत् । ऋतेन सत्यपि 
ति समानम् ॥ ७५ ॥ 

रेतो मूच्म् । व्यवहितपदप्रायः रेतः । विजह्यति व्यलक्ति यो- 
नि सरीप्रजननं प्रविशदेन्द्रियं शिद्नं योनिपरवेश्ादन्यत् मुत्रं वि- 
जहाति । तुस्यद्वारथोसपे रेतापमूजयोः सरुत्रस्थानं दहित्वान्यत्रावतिष 
ते रेतः । सत्यमेतत् ततः गभो जसयुणा आबतः वेष्ठितः जरायु च 

वे च जहाति व्यजाति जन्मना प्रसेन सत्यमेतत् । नानास्थाना- 
नामेकद्वारयाणां प्रथमपुदाहरणम् । एकस्थानानापेकद्धायणां द्विती. 
यम् । तेनेति व्याख्यातम् ॥ ७६ ॥ 

दष्ट रूपे । दष्टा उपरभ्य रूपे सत्यान्रतयोः इद् सत्यमेव रूपं 
इदमदतमेवरूपमिति व्याकरोत् । व्याकरणं पृथक्क्ृत्वावस्थापन- 
म्। कथ व्याकरोत् अश्रद्धामचृते अदधात् अचृतनिमित्तत्वादथ- 
द्धायाः । अद्धा सत्ये अदधात् सत्यनिमित्तत्वात् श्रद्धायाः । श्न 
्धामार्तिक्यम् अद्धात् प्रजापतिः सत्यमेतत् ॥ ७७॥ 
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वेदेन रूपे । वेदेन परिज्ञानेन च्या विद्यया वा रूपे ताः 
तयोग्योपिबत् सुतः सोम उच्यते पयश्चाञ्तश्च परिष्छुत् प्रजापतिः 
खत्यमेतत्। अनेनेति ऋतेन व्याख्यातम् ॥ ७८ ॥ 

दष्टा परिख्तः । रसं शुक्रेण अमेन मन्त्रेण शुक्रम् । अमलं 
वियुज्य अपिवत् पयश्च सोमं च प्रजापतिः । सव्यमेतत् । ऊतेनेति 
व्याख्यातस् ॥ ७९. ॥ 

खुरेवैसाग्रहान् दाचिश्चतं जुहोति । सीसेनेति प्रत्युचम् । अ- 
रिविस्रस्वतीन्दरदेवत्याः षोडशा जगत्यः । यथा इन्द्रस्य भषल्यर्भक्र- 
यते तथा आभिरूच्यते । यज्ञः पटेन रुच्यते । व्रथमायास्ाच 

सीखन ऊणौसू्ेण च तन्मिव पूवौपैः सूतैः दश्षिणोत्तरेश्ध व- 
यस्ति यक्षे के वयन्ति मनीषिणः मेधाविनः कवयः कऋन्तदशेनाः 
मनसा पयौलोच्य । गुणत उक्त्वायेदानीं नामत आह आदेवन स- 
विता सरस्वती वरुणश्च किमर्थं पुरस्कृत्य यज्ञं वयन्ति इन्द्रस्य रूपं 
मषल्यन् ॥ ८५ । 

तद्येन्द्रस्य रूपम् । अस्तम् । अमस्णधरसिमि शचीभिः कमेभिः 

सिस्नो देवताः सन्दधुः सरराणाः सरममाणाः । अभ्विनौ सरस्वती 
च सन्दधुः खोमानि वावत् शष्पैः सन्दधुः बहुधा न तोक्माभेः 
त्वगस्य । नकारः स्प्नुच्चये आ अध्यायपरिस्मा्षेः । स्वचमेति 

विभक्तिन्यत्ययः । बहुधा च तोक्माभेः त्वचमस्थन्द्रस्य सन्दधु 
मासम् । अमवश्च खाजाः ॥ <१॥ 

तद्द्िविना तत् पेशः रूपम् ! इन्द्रस्य अश्विनो भिषजो रुद्रव- 

सनी द्दस्येव व्तैनिः माग ययोः तौ शुद्रवक्तैनी रूग्णवत्तनी घः | 

रोरूयमाणो वतैते इति वा । सरस्वती च वयात बयान्त बहुवच. 

नपेकवयनस्य स्थने खम्बघ्ाति अन्तरमभ्यन्तरम् । कि केन 

वयन्ति आथ च मज्ञानं च तावत्मासरेश्च कारोतरेण च यथा- 

क्रमं वयन्ति । कि कुबौणाः दधतः स्थापयन्तः गवां त्वचि चमेणि 

रम् ॥ <२ ॥ 
सरस्वती मनसा । सरस्वती मनसा पयारोच्य पेशलम् । पेश 

इति हिरण्यनाम रूपनाम च । हिरण्यचद्धा रूपवद्धा । वदु धनं 

नासत्याभ्यां सहिता वयति पटभिव खजति दैनं वपुः दशनीय 

च वपुः शशरमिन्द्रश्य । रसं परिश्युता न रोदितम् । रस च खरः 
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स्वतीनासत्याम्यामदिवभ्यां खिता वयति वपुषो रञ्नाथेम् । 
अतोदहि रोहित इन्द्रो देवेषु पल्यते । अथ तदा नग्रहुः किण्वः 
धीरः धीमास्तस्र न वेम । तसरचवेम च सम्पद्यते । नय्रहोः 
कतैत्वमन्न विवक्षितं विवक्चातः कारकाणि भवन्ति । तसरंवेम ख 
कु विन्दानां प्रसिद्धम् ॥ ८३ ॥ 

पयसा शुक्रम् । दुश्धेन कस्णभूतेन शुक्रं च असतं च जानि 
जननरीरं जनयन्त अदिवनौ सरस्वती च प्रकृतत्वादिन्द्रस्तु 
ञरैषस्यः सुरया च मूघान्मुजमिति खाथु । सुत्रं च रेतश्च जनयन्त । 
किञ्च अपामतिं बाधमानाः । अपबाधमानः अमतिम् । अमननं 
भोद्यं दुमेति च ऊवध्यम् । आमाश्यगतमन्नं वातं तत्सहचरितं 

व्वं पाकाशयगतमश्चुचि तदा एतत् तदेतत्छुरया जनयन्त आ- 
सत् सुरात् सुरासंनिकषीत् । संनिकर्षो हि गन्धादिभिः ॥ <४ ॥ 

इन्दः खन्ामा । पद्युपुरोडारादेवता इन्द्रं भिषज्यन्ति इन्द्रः खु- 
च्रामा हदयेन हृदयमिति विभक्तिञ्यत्ययः । इन्दस्य जजान जन- 
यति खत्यम् । इन्द्रस्य पुरोडाशेन सविता जनयति यकृच्च छ्ोपानं 
च जनयति वरुणः इन्द्रं सिषल्यन् मतस्ने च पित्तं वायव्येरूष्वे- 
पानैः ऊर्वैपाजाणां सौमिकानां वायव्यानीति चोक्तंन भिनाति 
निर्भिमीते खजति ॥ <५ ॥ 

आन््ाणि स्थारीः स्थाल्यः आन्जाणि अभवन् । किं कुबोणाः 
मधु पिन्वमाना; पिन्वतिः सेचनाथः । गुदाः पात्राणि अभवन् । 
खदुघान घेः दक्षिणा आदिव्येषटेगदा एव अभवन् द्येनस्य च 
प्च पीहा अभवत् राकीभिः कमेभिः आखन्दी नाभिः इन्द्रस्य उदरं 
च आसन्दस्थाभिषिच्यते अतस्ततो जायते ॥ <६ ॥ 

कुम्मो वनिष्डुः । छसखन्ध्ानङ्कस्मो वनिष्टुः अनिता जनकश्च 
शाचीभेः स्वकीयेरेव कमभिः । यस्मिन्कुम्मे अथे प्रथमं योन्यां गर्भः 
अन्तमध्ये सुरारुक्चणः उषितः । किञ्च फाश्चिः शिशनसुखः व्यक्तः 
स्पशः रातधारः उत्सः कूपः बहुश्लोतत्वात्करूप उक्तः दुहेच कुम्भी 
स्वधां पितभ्यः ॥ < ॥ 

मुखं सत} अस्यन्द्रस्य मुखं सत्। एकदेशलोपः सततमिति प्राते! 
तथा च श्ुत्तिः । मुखं सतं जिह्वा पिजं चप्यं पायुर्धस्तिौल 
इति । सिरः इत् सतेन जिह्वा पविम् । अर्वन आसन् आस्ये 
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स्षरस्वती च चप्यं च पायुः भिषगस्य वाो वरितश्च शेपो हरा 
तरस्वी वारस्य भिधा परिणामः व्यश्च बरस्तिश्च शेपश्च । यदि 
नाम शेपः । हरसा वीर्येण तरस्वी वेगवान् ॥ <८ ॥ 

अद्धिवभ्यां च्चुः । अद्िवभ्याम् इन्द्रस्य चश्चुः क्षस्क्रियते त- 
देव अग्बुत ब्रहाभ्यां क्रियते अददिवदेवत्यःभ्यां छगेन तेजः च्चुषः 
क्रियते । कथम्भूतेन छागेन हेषा शतेन ह विभूतन पकेन । अ- 
परं परकष्माणि चक्षुषो रोमानि गोधूमः संस्क्रियन्ते । कुषैरवेदरवि- 
देषिखूतानि निविष्टानि पक्ष्मसु रोमाणे संस्क्रियन्ते पेशो न श्युकम- 
सितं वस्ते पशे नरूप च चश्चुषः शुक शुङ्कम् असितं चक्षणं 
च वसाते आच्छाद्यते ते प्रङृतस्वाददिवनो ॥ <९ ॥ 

अविन । अविश्च पेषः सारस्वतः नसि नासिकायां कीर्यायाव- 
स्थितः पाणस्य च पन्था मगेः असतः अ्रहाभ्यां सारस्वताभ्थांच 
उप्रचाकैः व्यानं जजान जनयति नस्यानि नखिकाश्रमवानि च 
वर्हिवेद्रेजनयति ॥ ९.० ॥ 

इन्द्रस्य रूपम् । इन्द्रस्य रूपं संस्करोति ऋषभः बलाय चावति- 
छते ! कणीभ्यां च अनिम । अभ्रतम् । अतीतानागतवन्तैमानराण्श्- 
राहि । श्रहाभ्यनिन्द्राभ्यां स्थापितं यवाश्च वर्श्च भ्रुवि केखराणि 
सोमानि अभवन् । ककैन्धु च जज्ञे मधुसारघं मुखात् । ककेन्धु ब- 

दरं स्वयमेव जज्ञे इन्द्रस्य मुखात् मधुराखदटेष्ादि मधुरब्देनो- 
च्यते सादद्यात् । सार्धं सरघा भ्रमराः यथा सारघं मधु इतथ्ये- 
तश्च आहतं भवति पवं खाखादि सवेश्मादङ्ात्सम्भवति ॥ ९९ ॥ 

आत्मन्युपस्थे । आत्मनि उपस्थे च यानि लोमानि तानि लुक- 
स्य लोमानि । छोमेति जाववेकवचनम् । सुखे इदमश्रूणि च यानि 
तानि व्याघ्रसोम । केदान शीषेन् । येच केशाः शिरलिं यशसे 
निहिताः या च ध्रिये दिखा निहितायाच त्विषिः दीक्षिः यानिच 
इन्द्रियाणि च तदेतत् सिंहस्य लोम ॥९२॥ 

अङ्लान्यातमन् । अङ्गानि यस्मिन्नात्मनि भिषजो वेच अदिवनौ- 
समधातां तद्ात्मानम् । अङ्कैः समधात् सरस्वती । एवमिन्द्रस्य रूपं 

शातमानं बहुप्रातिमानम् । अद्धिवनो सरस्वती च चष्छुः । चन्द्रेण हिः 
रण्ययेन आयुः ज्योतिः अशरतं च दधानाः ॥ ९३ ॥ 

खर्स्वती । व्यबहितपद्प्रायः । सरस्वती य॒योन्यामिन्द्ररक्षः 

३६ 
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णं ग्मम् । अन्त्ये अद्दिवभ्यां पल्ली भूत्वा छत शोभनाकतं 

विभर्ति धास्यति ¦ तमेवेन्द्रं जनयन् शयं विभूतये वरूणश्च भण्डु 

राजा अपां रसेन साम्ना च बिभरप्वं ॥ ९७ ॥ 
तेजः पदुनाम् । तेजः पश्चूनाम् उपादाय हविश्च इन्द्रियाय ठीथवदू 

उपादाय परिश्ता हविभूतया पयसा च हविभूतेन सारधामेव सधु | 
अद्धिवभ्यां दुग्ध सरघा अमराः ते यथा अद्भ्यः मोषधीभ्यश्च रस- 
मादाय दुहन्ति एवमेतेभ्यो दरव्येम्यः अद्िवभ्यां दुग्धं सीतच्रामणील- 
क्षणम् । कथभूताम्यां भिषजा भिषम्भ्यां खरस्वत्या च । किच सु- 
तास्ुताभ्यां परिखत्पयोभ्यां सकाशात् अश्चतः सोम इन्दुः दुग्धम् 
एवं येः सौोच्ामणी दष्टा तेभ्यः ऋषिभ्यो नमो ऽदिवभ्यां सरस्वत्यै 
च एवमियस्रषिश्ुतिः ॥ ९५॥ 

उठवटशतौ मन्जमाष्ये एकोनविह्लोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 

० क) 0 

अथ विश्छोऽध्यायः ॥ २० ॥ 

। न 

छ्वच्रस्य योनिरसि । गायती आस्न्दीदेवताका । आसन्दी केद्यो- 
खुपनिद धाति । अद्धेश्चैन क्षत्रस्य त्वं योनिः उत्पस्िस्यःनमाे आ- 
खल्याभभिषिक्तो हि युणधम्मनहति राजेति एतद सिधायम् । यो- 
निः त्वं श्वस्य नासिश्च नहनं बन्धन त्वमसि । कष्माजिनमस्या- 
मास्तणाति । मात्वा हहिप्सीत् । कृष्णाजिनद्युच्यते । मा त्वाम् 
इयमासन्दी हलीद् माच त्वं मां हिसीः । यज्ञाध्यास्षोऽत्र 
कृष्णाजिनस्य । यज्ञस्य चेैकात्मनश्याहिसाये इति श्चुतिः ॥ १॥ 

आसन्द्यामुपविश्चति । निषसाद । व्याख्यातम् । पादयोरुक्मौ 
उपास्यति । मृत्योः पाहि गोपाय । श्त्युरब्देनाच्च अद्यनिरुच्यते 1 
विदोत्पा्हि विद्तः पाहि ॥२॥ 

अभिषिञ्चति देवस्य त्वेति व्याख्यातम् । अष्िविनोश्ैषज्येन । 
भिषजः कम्मे मेषस्यम् । भिषभ्वेद्यः । तेन येषञ्येन अभिषिश्चामीति 
प्तम्बन्धः। किमथमित्यत आह तेजसे बह्यव्चसाय सरस्वत्ये चै 
ज्येन वीयायान्नाद्याय अभमिंषिश्चामि सरस्वत्यै इति षष्ठवर्थे चघ्रु- 
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दोऽध्यायः । २०। २८३ 
(= था । 'इन्द्रस्येन्द्रियेण वीर्येण बलाय धिये यशस्ते चाथौयाभिषि- 

आभि ॥ ३॥ 
यजनमालमते । कोऽकसि । गायत्री । कः दजापतिर क्ति कतमः अ- 

जापतितयः आख अतिश्चयाथ तमप उपादानम् । बहवो हि प्रजाप- 
तयः । कर्मे भ्रजपतपदग्राप्तये त्वाम् । अभिषिक्तवानहं थतः का- 
य त्वां प्रजापरतिभावाय त्वाम् । अहमभिषिक्तवानस्मि यतः सु- 
दंरोकेत्यारब्धो ह्यति हे कल्याणशब्द हे कल्याणमङ्गर हे सत्य- 
सजन् सत्वः अनद्वरः राजस्य ॥ ४ ॥ 

अङ्गानि चाख्मते । यथालिङ्गं रिरे मे पञ्चभिस्तरतीया गायन्य. 
न्त्य महा पद्ुस्व्यवरानाजुष्टुोऽन्याः दन्द्रोऽभिकिक्त आत्मान स. 

्रीभूतं पदयन्नाह रिरो मे श्नीधेतेते यश्चो सुखं वर्तते स्विषिदीपतिः 
केशाश्च दमशरूषणे च वत्ते राजा प्राणः मे अष्तं वतैते स्राय् चश्च 
वेरैते सगतं राष्ट यज स सच्राद् विसट् चोचं वर्तते वियद प्रथमः 
शशसी ॥ ५॥ 

जिह्वा मे भद्रं वक्तेते । दाक महः पूज्ाकारिणी वरते मनः म्र. 
नः मेन्युवेत्तते मनः काचणरृदाये वत्तेते स्वराट् भामोऽतिक्रोधः 
स्वाराञ्यं मामो बन्तेते । 

उक्तं ख। 
क्िरहितोऽपि कुप्यति मानं चोद्वहति सेवकज्नो ऽपि) 

अथंरदहितोऽपि कामी जानाति विधि विडम्बायिवुभ् । 
मोदाः प्रमदाः अङ्कुरुयः अङ्गानि च मे ममर वस्ैन्ते मिच्नंमे 

सहः भिरं बरं मम शज्चणामसिभिद वतेते ॥ ६॥ 
वाहू मे । बाहू मे बरूभिन्द्रियं वतते हस्तो मे कमं वीर्यं वत्तेते |; 

आत्मा सन्तयत्मा श्चं वतते उर्य मम ॥ ७॥ 
पष्ठीमे । पृष्ठप्रदेशे मे राष्ट्र ब्तैते उदरं च असौ च प्रीबाश्च 

श्रोणी च ऊरू च अरत्नी च जायुनी च विशो मे वत्तेन्ते। अ- 
न्यान्यङ्ानि याचि खवेतः ॥ ८ ॥ 

[कक $ भ क = ० ® ७. [9 ऋ ५ ५ नाभियं । नाभिमं चित्तं विज्ञानं वन्ते । वित्तिक्ानयोः को 
विदेष इति चद् विक्ञामं विक्षघिः तज्ञः सस्कारः चित्तम् । पायु 
अपचितिः भसत् घन्तैते । पायुदेदनश्देः । अपचितिः पूजा भ- 
अ सच्छब्देन सखछीप्रयननम् ! गौड आष्ुः । नच यज्ञमानस्य तदू 
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भवति पत्नी विषयमेवत् । आनन्दनन्दौ आण्डे मे वत्तेते। भगः 

सौभाग्यं पश्यो वक्तेते यगः महदैश्वय सौभाग्यं सम्पत् । पसतेः 
स्प्ररातिक्मणः रिदनसुच्यते । जङ्घाभ्यां पद्भ्यां च धमः अस्मि 
धभेप्रतिष्ठोहि राजा भवति विष्धि राजा प्रतिष्ठिवोऽस्मि॥९र॥ 

छृष्णाजिनेऽवरोहति । प्रतिक्चज इति । यद्ुषा धतितिष्ठामि 
क्षरे प्रतिचतिष्ठामि च र्ट पतितिष्ठामि च अदेश प्रतितिष्ठामि च 
गोषु प्रतितिष्ठामि च अङ्गघु प्रतितिष्ठामि च आल्पानि प्रतितिष्ठामि 
प्राणेषु प्रतितिष्ठामि पुष्टे प्रतितिष्ठामि च दयावाप्रथिव्योः प्रतिति- 
छामि यज्ञे ॥ १०॥ 

अया देवा दति शाखान्ते जुहोति । पङ्था च्यवसानया देव्या 
घरेण च यज्ञुषा स्वाहाकारान्तन च व्यवहितपद्पायः । ये एक- 
देसे देवाः जथाः भिः प्रकाराः येच पकीङतास्रयसिशस्यस्ि- 
दात्लम्पद्यन्ते सुराधसः रोभनधनाः । राध इति धननाम । राध्नु- 
वन्त्यनेन । ये च बहस्पतिपुरोहिताः ते देवस्य खवितुः प्रसवे 
वतमानाः देवाः देकैः वक्ष्यमाणः सह अवन्तु पालयन्तु माम् ॥ १९ ॥ 

कथमवन्तु प्रथमा देवा द्विवीयै;ः सहिताः अवन्तु द्वितीयाः 
ठृ तीयैः तृतीयाः सत्येन खत्यं यज्ञेन य्ञो यजुर्भिः यजंषि सामभिः 
सामानि ऋग्भिः ऋचः पुरोध्नुवाक्याभिः पुरोयुवाक्या याञ्या- 
वषट्कारः वषटूकासा आहुतिभिः पवमेकादरासंख्यैः तरिः प्रकार 
उत्तरोत्तरं पलिता आड्तयो मे कामान् समद्धैयन्तु भूः स्वाहा 
सुहतमस्त ॥ १२॥ 

यजमाना ग्रहान् मक्चयति । लोमानि प्रयतिः अयुष्टुप् । मम 
यानि खोमानि तानि प्रयतिः चन्तेन्ते । प्रयतिः. प्रयल्लः त्वङ्मे आन- 
तिवेतंते आनमनमानतिः त्वचि सवोणि मम भुतानि आनत्तानात्य- 
भिप्रायः। आगतिश्च द्रव्यादेः मासं मे उपनतिवैत्तैते। उपनमन्ति दहि 
मम भूतानि । वसु घनम् । अस्थि मम वर्तेते मज्ञा मे आनतिः ९३॥ 

इत उत्तरमवश्चथः मासरङुम्भे पवयति । यदेवाः । वतिश्लो- 
ऽनुष्टुभोऽचिवायुसूयदैवत्याः । देवाः देवासः द्वे आमन्विते भिस्था- 
नन धिदेवान् सम्बोधयति । यदकिश्चित् हे देवाः देवासः देवहेडनं 
देवापराधनं च कृतवन्तो वयम् । अश्चिः मां तस्मात् एनसः पा- 
पादवात्सतचस्मान्मुञतु अहस्श्च-बधघात् ॥ १४॥ ` 



धिशोऽध्यायः । २० | २८५ 

याद ददेवा। यदि अहनि यदि रा एनां पापानि चकृम इ- 
तचन्ता वयम् । वायुम्मा तस्मादेनसः विद्वात् मुञ्चतु अंहसः 
पापात् ॥ १५ 

द जच्रत् । याद् जाग्रदवस्थायां यदि स्वप्रावस्थायाम् पनां 
सि दत समानव्याख्यानं सूर्यं इति विकोषः । श्रुतिस्तु छकश्चषणया 
व्याच । मनुष्यावे जागरितं पितरः सुप्तं मचुष्यकिल्विषाचेवैनं 
पताकरास्वपाच्च मुश्चत्विति ॥ १६॥ 

यद् ब्रामे । यत् च्रामे यद्रण्ये यत्सभायां यदिन्दिये इन्दरियचि. त्रय द्ववषयं इति श्रुतिः । यत् शद्रे यदयं । अर्यैः स्वामितैदवयोः 
यच्च पतच्ातारक्तम् । एनः चकृम वयं यच्च॒ पकस्यावयोः पद्लीय 
जमलनिवाराघ चधमस्मणि अधिकम्चण्येनः । तस्थैनसः अवयजनम- 
स । अवपूवां याज्ञन्नाराने वत्तेते नाद्नमसि ॥ ९७ ॥ 

यद्वापः । व्याख्यतः । अवभ्रुथ निचुम्पुण । व्याख्यातम् । इयां 
स्त॒ चराषः । अयक्षोति । यजतेरिह रूपं पूर्वत्र तु यातेः अयासि- 
षमिति ॥ १८ ॥ 

खमुद्रे ते । द्विपदा विराट् । सुमि्िया न इत्येतेनापोऽञ्चछिना 
जादाय दुस्मात्रेया देष्यं प्रतिषिञ्चति व्याख्याते ॥ १९ ॥ 

इ पद् दव । अनुष्टुप् अब्देवत्या वासोऽपासनीया । दप 
पादुका उच्यन्तं। तथाच यास्कः । कनीनके च विद्रधेनये दरपदं 
दत । मुचानः मुच्यमनः। यथा हुमयात्पादान्परच्यमानः पुरुषः 
तजेदोषैः असम्बध्यमानः पृथग्मवेत् यथा च स्विन्नः पुरुषः मला- 
र्वृथग्मचत् प्रास्वन्नस्य हि छृत्स्नो मरः अपेति । यथा च पृतंप 
प्चन्रण कम्बरूमयेन आन्य धृतं पुथग्भवेत् कीरिकातः एवम् आपः 
युन्धन्तु पथक्कुवन्तु एनसः पापात् सकाशात् ॥ २०॥ | 

उत्तरत उद्धयम् । अनुष्टुप् सीसे । उद् इति आस्यतिन सह् 
सम्बन्धः । उद्गन्म उद्गताः स्म वय तमसस्य तमसोऽ्धिस्काशा- 
त् तमाबह्लादस्मात् लोकात् स्वः स्वभेलोकं पदथन्त उत्तरम् । उ- 
द्गततर्मस्माह्टोकाव् ततोऽपि देवं सूर्यं देव्रा देवेषु उदगन्म ज्यो- 
तिः उत्तमं सवैल्योतिभ्यैः॥ २९१॥ 

आह वनीयमुपातिष्ठते । अपो अद्य पङ्कः आश्चेयी । योऽहम् । 
अपः अद्य आस्मन्नहाने अदु अचारषम् । असुचरितवानस्मि अने- 



= ~न 

८६ दद्य वदायमाध्यान्दुन क्षहताभाध्यं 

भावभ्रथकस्मणा यश्चाहस् । अन्नेन ससेन खमदश्मष्ि संखवान- 
स्मि यश्चादम् । अपः अय अरितिश्वहनि अनु अखारिषद् अनु्रि- 
तवानस्मि अनेनावश्चथकस्मेणा । यश्चाहमज्जेन रतेन ससख्श्ष्यष्टि 
संष्टवानरसिम । यश्चा पयस्वानुश्कवान् सन् हे अश्च आमलम् 
आगतवानस्थि तं सामागद्वन्तं संज वथ्वेसा परजया च धनेन २।२२॥ 

समिधम्राघत्ते । दथीोऽसि । एवः समिन्धनमश्यस्चेः । एवं चेत् 
अतः त्वां खाधनभ्रुपाद्ाव एधिषीमहि आदधाति समिदसि यत- 
श्च सभिन्यनमस्यश्चेः वेजोऽक्षि अश्रेः काष्ठद्वयोगेनाद्धिस्वेखतीत्ये- 
तदध्थिप्रायस् । अतस्वां बद्ीयि तेज मधि धेहि । होति । सम- 
ववक्षि मायत्री यस्मात् समावन्त नद्वरत्वात् पथिकी यस्मा- 
श्व समावत उषाः । एवं द्युयैः यस्मात्समाचसते । एवं विद्वि 
जगत् अङ्गमादि अतः वैदवानरं ज्योतिः भूवाखम् । वैदवानरः परं 
ह्येर्याहुशेःदनिषदिकः । विभून् विभूतान् कामान् व्यदनवै व्य- 

इनुधां भूः मवनमाच्राभिः सम्बन्धिने स्वाहा सडुवमस्तु ॥ २३॥ 
सोच्रामण्यारम्मे यजमान आहवनीये तिद्धः सभिघोऽभ्यादधा- 

ति अभ्यादधाति तिख{भिरघुष्डुन्मिः अश्चेयीभिः । प्रथसा वत्त्र- 
हणीया यामेताम् । अस्याद् चापि समिधं हे अश्च वतपते त्वायि अ- 
नया वतं च द्धा च उपगच्छामि ततः इन्धे दीपथामि त्वाम् । 
अहं दीक्चितः सम् ॥ २४ ॥ 

यत्र जह्य । यत्र च बह्म सु्तिमत् श्च्ं च खम्यश्चौ समीची 
दलि प्रापि लिङ्गव्यत्ययः । चरतः सह अधवियोभेन तं रोकं पुष्यं धर 
जानीयां भक्ञानं चाप्राप्ठानां न भवतीत्यतः स्दरौके गमनं प्राथ्यं 
ते। यंत्र देवाः सहाश्चिना चरन्ति ॥ २५॥ | 

यच्रेन्द्रः । यत्र इन्द्रश्च वायुश्च सम्यश्चौ सङ्गतौ चरतः सह अ- 
विय॒क्तौ त लोकं पुण्यं प्राप्चुयाम् । यत्र सेदिः न विद्यते अन्नाखा- 
भनिमित्तं सदनं कातथ्यं च सेदिः ॥ २६॥ 

अंद्युना ते ! द्वितीया इुसाखन्धाने अचुष्टुपए् । सोमस्वांद्युना ते 
तव हे खरे अश्युः पृच्यतां खंषृच्यतां परुषा च परः । पेमा च पव 
संपृच्यताभ । एवं छृत्वा यन्दस्व सीयप्रवलु खएगकतु समाि- 
क्ता सदाय च रसः अच्युतः अ्नश्वरः जद्िङ्गताम् 

पूतां सुमद ते । सिश्न्ति! अदुष्टुष् । सौ्नद्री का! याम् आ 
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छट ऽध्य्! दः । २७ | २८५७ 

चाम यदद्य । आचाम मक्तम्रण्डः | परिपिश्चन्ति च पशःप्र- 
भ्रतिभिः उत्सिश्न्ति ख ग्रहैः छनन्ति च यां गोयारपह्धिच्चहिर्ण्या- 
दि ध वसश्वण्णैयै पष्ठ ' चलुथीं सदे अवस्थ य 

<4 

इति वदति कित्वं कस्य त्वं बरषि डं 

#ः. 

4“ =" 
वदति ॥ २८ ॥ 

धानावन्तं करस्मिणस् । देन गायन्नी प्रातःसवने पुरोडाश्चानां 
धुसेऽदुवाक्या धानावन्तं घानाभिः संयुक्तं करम्मिणं करस्भेण संयु- 
कम् । अपूपबन्तम् । अपूपेन संयुक्तम् । उकिथनं दचखनवन्तं स्तु- 
तिभन्तं भागं ह इन्द् प्रातः प्रातः सदने जुषस्व सेवस्व नः अ- 
स्माकम् ॥ २९ ॥ | 

चह देन्द्राय। एन्य बृहत्या गायदीति सास्न इयं योनिः हत्सा- 
मर दृ्द्राय गायत उपशब्दायत हे पहतः ऋत्विजो वा मर्तः चज. 
हन्तभं वृत्रं पाप प्रति अत्तिहयेन हन्ति गच्छतीति चथ्हन्तमम् । 
पवमेव व्याख्येयं येनैवं पकारः पदं चकते । ब्रत्रहन्तमयिति मका- 
रान्तावघ्रहणम् । अथ कोऽथः । पाप्मानम् । अति आहतिशयेन 
गन्तारं साम गायत्रीति येन सास्ना उ्योतिस्जनयन् ऋताघ्रधः स- 
व्यन्धो वा यज्ञघध्रो वा इन्द्रस्य । यद्वा ऋदाच्चवः देवाःकथम्भु- 
तं ज्योत्तिरजनयदय् देवं दाच देवाय इन्द्रपय दातुं जारूष्वि जागरण 
शीर स्वाश्विकासत्रहिचशनिःधःः ॥ ३० ॥ 

व्ह्माञ्चमन्दणम् । अध्वया अद्धिभिः एेन्द्छै गायन्नी । हे अध्वर्यो 
अद्धिभिः भ्रावभिः सुतमधिषुतं सोमं पविते आनय आक्लिञ्चत ततः 
पुनाहि पुनीहि. इन्द्राय इन्द्रस्य पातवे पानश्थम् ॥ ३९॥ 

व्रयश्चिदां वसार शृह्धाति । यो भूतानाम् । पङ्कः । आत्मत्रवा- 
दा भूतानां चतुष्प्रकाराणाप् । अधिपतिः यिविश लोकाः अध्रि 
उपरि पिताः; स्थिताः यश्च दशे मर्द विकारजातस्य स्वयं च 
महान् तेन ग्रह्ामि त्वां हे रह अहमपि च परब्रह्यात्मभावम्मुपगतों 
गृह्णाम त्वामहम् ॥ ३२ ॥ 

त गदट्(तः ल व्यख्यः सम् ॥ ३६ ५ 

ऋत्विजः प्राणमश्च मल्यत प्राणपा इति पार्पाप्चष्ररयः 
म्) उपरिप्रद्द्रदनीम्यापम् । प्राणा देपारिचयाय । "यस्त्वं प्राणाप 
मम अस्ति अपानपाश्चश्चुष्पाश्च श्चोतवश्चमे । वाचश्च मे विर्वभे- 
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षजः सर्वयेषजकारी । मनसश्चाक्ि विखायकः सीर श्टेषणे । स- 
वकरणेषु सदखेषकः ॥ २४ ॥ 

किञ्च अर्विनङूतस्य ते । नकार उपजनः करोतिर्दैशेनाथं 

अषरिविरष्ठस्य ते सरस्वतिदष्ठस्य ते इन्द्रेण खुच्राम्णा दष्टस्य ते उप- 
हतश्चाभ्ययु्ञातः एतामिर्दवताभिरूपहूतस्य च सोमस्थ च कऋषस्वि- 
ग्मः मक्षयामि ॥ २५ ॥ 

समिद्ध इन्द्रः! इत उत्तरं हौज तरै्ावरुणं च सैजामण्याः आं 
अश्वमधात् । तञेन्द्रस्य परोस्त्वकाददा प्रयाजास्तन्नैता आभियः 
पेन््यखिष्टुभः । यास्तु आ्रोदेवताः ईध्मः तनूनपान्नसक्ञे्ः इडः 
बर्हिः वार उषासा नक्ता दैव्या दोतासया तिस्रो देवीः त्वष्टा वनस्पतिः। 

 स्वाहाङ्कतयः इति । ता यथायोगं विश्ोषणत्वेन व्याख्यायन्ते । दिः- 
स्थ इन्द्रो ऽज स्तूयते । यः समिद्धः सन्दीक्तः आदित्यात्मना इन्द्रः 
उषसाम् । अनीके उषसां हि यत्र मुखं तन्न भगवानादित्योऽबति- 
छते पुरोरुचा अभ्रतो गामिन्या दीप्त्या वाल्रघानः इति सम्बन्धः । 
पूवज पूवा दिश्चं कसेति तदुपरुष्चिता हि पूवी दिग्भवति सर पव 
मध्यस्थानस्थितस्सन् जिभिर्दैवेः सहितख्िश्चता च सहितः वज्र- 
पाणिः जघान इच मेघं विदुरो ववार हत्वा च चञं दुरो विववार 
विद्वतानिः करोतु । दुरः दाणि ओतांलि तस्येव मेधस्य द्वार्शन्द- 
स्य दुर इति छान्दसं सम्परसारणम् ॥ ३६ ॥ 

नरासः । एकस्यामेव कचि नराशंसः तनूनपाश्चास्मिन्नाप्री- 
णासञ्ुवाके । व्यवहितपद्ध्ायोऽयं मन्बः । दुर इन्द्रः सन्नसरस 
यश्च यज्ञो भवति । नरा अस्मिश्नासीनाः शंसन्तीति । प्रदिसिमाने 
गणयन् यज्ञस्य धाम स्थानं गोधभृतिपद्ुस्तबन्धिनीभिवेपाभिवेपा- 
वान् हिरण्येवैपापूर्वैः पदववदानभूतैश्धन्दरी चन्द्रम इति हिरण्यना- 

यश्च शर इन्द्रः तनूनपात् घृतं मवति मध्रुना मधुस्वादेन ध 
तेन समञ्जन् हवीषि गोरत्र तनरुच्यते ततोऽस्यां भोभाः तस्याः प- 
यौ जायते पयस आस्यमजायत द्रति त श्युरमिन्द्रं यजमानो यजति 
प्रचेताः प्ररृष्ज्ञानः ॥ ३७ ॥ 
 $ंडितो देवैः ईडितः पूजितो देवैः हदाश्वाय् दरी इन्द्रस्यादवौ 

 तदभिधरायो मन्बो चणाभिध्रायो वा । अभिष्टिः अभिगमनवान् अध्ये 
 षणावान् चा आजुह्वानः आहवमानः हेषा निमित्तभूतेन शाद्धमा- 



(० ॥ ् 

वरा ऽध्यायः | ० | ८९. 

नः अआमिवदखछायसानः । शद्ध इति वनाम । पुरन्दरः वुरां दारयिता 
गोजभित् मेघान् भिनत्ति बुष््यथे च्जजवाह्ुयैः स आयातु यज्घशुप 
नो जुषाणः यज्ञं नः खस्बन्धिनम् उपसेवसानः ॥ ३८ ॥ , 

जुषाणो बर्हिः । जुषाणः सेवमानो बहिः हरिवान् । हरी अर्वां 
ताभ्यां संयुक्तः नः अस्माकम । इन्द्रः प्राचीनं देशं सीदत् सीदत्वा- 

स्तां परदिशा उपदिशन् पृथिव्या पएथिवीं देघयजनत्वन उरुप्रथाः 
उरु विस्तीणं प्रथनमस्येति उरुप्रथाः इन्द्रविरोषणमेतत् । ब्हिर्वि 
राषणान्युत्तयाणि । प्रथमानं स्योनं सुखकूपम् आदित्यैर्तं वसुभि- 
श्च वर्हिषाञ्जनमन्जे आाक्ेत्य वसवश्च सन्ति तदधिभायमेतत् । 
सम्बर्हिरक्ता हविषा घृतन समादित्येवसुभिरित्ययं मन्त्रः सजोषाः 
खह प्रीयमाणः । इन्द्रविरोषणसतत् ॥ ३९ ॥ 

इन्द्र दुरः दुरः सम्प्रसारणं छान्दसम् । यज्ञगृदद्वारं कवष्यः। 
कुष निष्कषं क्षितः सस्ुषिराः धावमाना आद्रवत्यः ब्रषाणं ब 
पितारं यन्तु जनयः सुपलीः द्ु्तोपमानमेतत् । जाया इव शोभनप- 
ल्यः । अथन्द्रसङ्ाक्तं प्राप्य यज्ञगरृहद्धारः देवीः देव्यः अभितः इतश्च- 
तश्च विश्रयन्तां विवियन्तां दवीय ऋत्विग्भिः वीरम् इन्द्र पति- 
प्रथमानः पथ्यो सवन्त्यः महोभिभेहोत्सवेः ॥ ४० ॥ 

उपासा नक्ता । उषा आदित्यप्रभा नक्ता राञ्जिः उषाश्च खचिश्चं 
हती महत्यौ बृहन्तं महान्तं पयस्वती उदकवत्यौ अवदयायवत्यों 

खदु साधुदाहने शुरमिन्दं तन्तुं ततं टुश्षोपमानमेतत् । तन्तुमि 
व ततं पाथं सूञ्ं प्रसारितमिव यशसा विचिचरूपण सूरण संवं 
यस्ती सं्रथयन्त्यौ देवानां देवमिन्द्रं यज्ञतः सङ्गत रुतः पुनघेट 
यत शत्यथः। सुसक्रमे सखुरोचने ॥ ४१॥ 

देव्या भिमाना । व्यवहितपदध्रायो मन्ञः। देव्यो हातार अयं 
चाधिः अक्तौ च वायुः मध्यमः) देव्या हीतारा मिमाना (नास्ममाण 

यज्ञम् । मञुषः तद्धितस्य छोपः । कीप्सायाश्च । मनुष्यस्य यजना 

य ॒पुरत्रा वहुभ्रकारं प्रथमा प्रथमो माडुषात् ठः उवाचा साधुः 

वाचा सुद्धनि प्रधानद्धे यज्ञस्य इन्द्रं मधुना अन्नसलाहत दश्राना 
स्थापयन्तौ प्राचीनम् । आहवनीयाख्यं ज्योतिः हविषा घातः 
चदद्धयतः ॥ ४२॥ 

तिश्चो देवीः । यास्तस्य: देभ्यः हविषा आज्यन वद्धमानाः इन्द्र 
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जुषाणाः सेवमानाः । जनयो न पल्ली: । जाया इव पत्न्यः मासते 
ता अच्छिन्नं तन्तम् । अविसखस्तं यज्ञ पयसा हविषा क्घुवेन्तु । कत- 
माः ताः तिखो देव्यः इत्यत आह सरस्वती च इडा च देवो दाना- 
दिशुणयुक्ता भारती च आदित्यप्रभा विदवतूचिः सवतः तूणयायि- 
भी आख्यातसच्र नास्त्यतोऽध्याहतम् ॥ ४२ ॥ 

त्वष्टा दधत । त्वष्टा तश्चतेः कसेत्य्थस्य । यस्त्वा दधत् धार- 
त् दछष्मम् बरूभिन्द्राय हन्द्राधे इष्णे सेके । कथंभूतः त्वष्टा अ- 

पाकः पाकः इति प्रशस्थनाम । न विध्यते यस्मावष्टुरन्यः पाकः 
भ्रह्यस्यः सोऽपाकः । नजोःस्त्य्थानां बहुबीदिवोच्यो वोतरपदल- 
यश्चेति समासः । अचिष्डुः अश्चितस्त्यानश्चरीरः अञ्चनरीखो 
का यासे च इन्द्राय पुरूणि बहुनि भेषस्यान्यकरोदिति शेषः । च- 
षा सेक्ता त्वष्टा यज् इषणं सक्तारमिन्द्रं भूरिर्ताः सवेजनकस्त्व- 
षास मुद्धेनि यज्घस्य आहवनीये समनक्तु मक्षयतु हविः सदहितेना- 
ज्येन देवान् । अनकति्मोजनाथैः । आह वनीयात्मनाभ्वस्थितान् मो- 
जयतु देवानित्य्थैः ॥ ४४ ॥ | 

वनस्पत्िरवसष्ठः । वनस्पतियपः अवसृष्टो न अभ्ययुज्ञात इव पा 
शेवेद्धमष्वयुंणा पञ्चुमात्मन्या आत्मना समञ्जन् सङ्गमयतु सवध्ना- 
तु । कथमिव । शमिता न देवः यथा राभिता देवः अपापः पुव 
द्धमात्मना सङ्गपयेदेषं गमयन् सम्बध्नातु ¦ किञ्च इन्द्रस्य जटरसु- 
दरं हव्यैः पृणाः पूरयन् स्वदाति यज्ञं समनक्तु यागं मधुना च र- 

सेन घृतेन च ॥ ४५ ॥ 
स्तोकानाभिन्दुम् | वपास्तोकानां खम्धन्धिनसम् । इन्दुं प्रति सो 

मे प्रति पशोः सोमस्तवस्तदमिध्रायमेतत् । गमनाय यः दूरः विक्रा 
म्तः इन्द्रो इषायमानः चष इव आचरन् । वषभः सवेलोकजासक्ृ- 
त् तुरषाङ् तण सहतेऽभिमवतीति तुराषाग्र स इन्द्रः र्डादःरृति 
सिमांद्यतां वृष्यत्विव्यञ्ुषङ्कः । घृतध्रषा च धुतावयषन च मनसा 
मोदमानाः हष्यन्तः स्वाहा अविमक्तिको निर्देशः । स्यादाशृत्तिभि- 
देवाः अगताः अमरणधम्मौणः मादयतां ठप्यन्तुं ॥ ४६॥ 

आयातु । षटू भिष्टुभः । फेन््रस्य पश्चादपदुरोडाख ग्द्यूना य. 

ज्याुवाक्याः आयातु अगच्छतु इन्द्रः `अवसे अवनाय तणाय 
रक्षणाय वाञउपनः समीपेरस्माक्रत् । आयतश्चेद्यस्माप्थेः स्तुत 
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सधमाघ् सष्टमदनः सहमोजनः अस्तु दुसे विकास्तवान् वाधा 
 यद्धैमानः स्वचलेः। तविपीयेस्य पृर्वीर्याने । तविषीति वरनाम। 

तवतेयुद्धकम्मणः यस्येन्द्रस्य वलानि पूरी; पूवोणि च्रवबधादीनि 
दौरिवाचेः कथ्यन्त यथ्चास्मद्ीयं क्षजम् । अभिभूति अभिभव अ- 
सिमवनश्षीखमपि पुष्यात् षुष्णाति स आयात्विति सम्बन्धः ॥ ४७ ॥ 

ञ्छ न इन्द्रः । आ उपस यासदित्यनेन सम्बध्यते । आया- 
त नः अस्माकम् । इन्द्रः दूरात् दखोकादेः आ न आसात् मायासत् 
आयातु अस्माकम् । आसादित्यन्तिकनाम । आगच्छतु चास्माकं 
समीपात् । यद्यपि दूरे यद्यप्यान्तिक श्व्यथेः । उ्छभेष्टिकृत् अभिरखुखि- 
तपदार्थकारी अवसे अवनाय अन्नाय चा उग्रः अतिविषमः षत्यच 
आजिष्टेभिः पेज्वितशचिकंङैः उपेतः चृपतिः वज्रबाहुः सङ्के स्रामे 
समत्छ एतदपि संग्रामम । एकस्पिन्संग्रामे बहुषु च युगपदुपः- 
स्थितेषु वुवणिः तुणेवनिः तृण सम्भक्ता । प्रतन्यून् खंभ्रामयतः 
दात्रन् ॥ ४८ ॥ 

आ न इन्द्रः) आयातु नः अस्मानभि इन्द्रः हरिभिः हरितवणेर- 
रवेः अच्छा अच्छामेरथे | स च अस्मानभ्येत्य अवाचीनः अ्वागश्नः 
अवसे अन्नाय साधसे धनाय च दानाथेम्। एत्य च तिष्ठाति तिष्ठतु 
वज्री वज्रायु धः मघवा धनवान् दिरपएशी विरमणरीरः इमं यज्ञम् । 
अयुप्रति नः अस्माकं वाजसातौ अनद्धम्मजने निमित्तभूते ॥ ४९ 

जातारधिन्द्रः जातारं संस्श्चितास्म् । इन्द्रं यतः कथयन्त अ- 
वितारं यतः इन्द्रं कथयन्ति हवे हवे सखहवम्। आहनि आह्ने सोः 

भनाह्वानमिन्द्ं यतः कथयस्ति शुर विक्रान्तं यतः कथयन्ति ज्ञनाः 
अतः हयामि शक चाक पुरुहूतं पुरुहूतं बहुभिराहतम् इन्द्रं स च 
आहतः सन् स्वस्ति नः अयिनाश्मस्माक मघवा धनवान् धाः 
तु दधातु इन्दः ॥ ५<॥ 

इन्द्रः सुत्रामा । इन्द्रः साधुत्राणः स्ववान् चनवान् अवोधथिस्त्रैः 
सुभखीकः श्ोभनसुखकासे भवतु विद्ववेद्ाः सवेधनः । किञ्च 
वाघताम् अपगमयतु देषः दौमीग्यं च अभयं च कसेतु । तस्पः 
सादाचस्च खुवीयेस्य शोभनस्य बवीरेभ्यो हितस्य धनस्य पत्तयः 
स्याम ॥ ५१ 

स्थ बयम् । तस्येन्द्रस्थ सुघ्राश्मः व्यं सुमतौ कल्याणमततौ 
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स्याम धज्ञियस्य यज्ञसस्पादिनः। अपि चास्य भद्रे भन्दनीये सौम- 
नसे कल्याणे मनति स्याम । बयं ततोऽवुघ्राद्य बुद्धौ वत्तेमाना- 
नामस्माक् स सुत्रामा शोमनत्राणः स्ववान् धनवान् इन्द्रः अस्म 
अस्मत्तः आराच्चिद् दुरादपि द्वेषो दौमौग्यं सनुतरिति निर्णीता- 
न्वष्टितनाम । अन्तहितं कृत्वा युयोतु । यद्वा दूरेऽपि वर्तमानं दौ- 
भाग्यं प्रकटं कृत्वा युयोतु पृथक्कसेतु ॥ ५२॥ 

आ मन्द्रैः । चदत्यैन््री । आ याहि मन्द्रैः मन्दनीयैः हे इन्द्र हरि- 
: हरितव्ैरददेमेयुररोमभिः बरवो ह्यदवाः । किञ मा त्वा 
चिन्नियद्न्वि न पाशिनः मा च त्वाम् आगच्छन्तं काचेन्निवध्चन्तु 

कथमिव विमिव । विरिति शङ्कनिनाम । शङुनिरिवं पाशिन 
प्रतिवन्धका आखेटिनः। अथ केचित्परिपन्थिनो भवेयुः अतिधन्वेव 
तान्, इहि अ्तात्य तान् इहि आगच्छ । कथमिव धन्व इव यथा 
धन्व निख्दकेद शं परित्यज्यान्यत आगच्छेयुः एवमागच्छेयुः पव- 
मागच्छेति ॥ ५३ ॥ 

एवेत् । देनद्री जिष्टुप् । यमेवश्ननेन प्रकारेण इत् पादपूरणः 
इन्द्रं चरषणं वघतार् वञ्जवाद्रुं वसिष्ठासः वसिष्ठस्यापत्यानि वह्नि । 
यद्वा वस्तृतमाः ऋषयः । अभ्यच्चैन्ति अभिष्टुवन्ति अकषै्मन््ैः स 
नः सोऽस्मभ्यं स्तुतः वीरवत् साधुपुत्रखंयुक्तं धातु दधातु धन 
गोमञच गोसंयुक्तं च । एवं चिभिः पादैः ईन्द्रमभिस्तुत्याथेदानीं ये 
यज्ञन्ति तानाह यूथं पातत पार्यत स्वस्तिभिरविनाशचैः सदाकालं 
नः अस्मान् ॥ ५७ ॥ 

इत उत्तर चिपश्लून् आ अध्यायात् । तत्र दादरा आभ्यः 
अनुष्टुभोऽदिवसरस्वतीन्द्रदेवत्याः समिद्धः सन्दीक्नोऽग्निः हविः 
क्षपणसरमथेः। हे अदिवनौ किञ्च तको घमैः प्रचभ्यैः विसयाग् सुतः सो- 

` मोऽभिषुतः । किथ्च दुहे प्रपूरयति च धञुः सरस्वती सोमं श्यकं 
दद्मि इन्द्रियं वयम् ॥ ५५ ॥ ` 

अरिवनावध्वयू तयोरहौता कथयति यज्ञ सम्पत्तिम् । तनूपा 
भिषजा । चनूनां पातरौ भिषजो च खुते अभिषुते सोमे अद्धिवनौ 
उभौ सरस्वती च मध्वा रसेन रजांसि पृस्यन्तीन्द्रोपमोगाय । 
रोका रजांस्युच्यन्ते इतीह खोकवचनो स्जःराब्दः । इन्द्रियं वीरय- 

` मिन्द्राप्यायनाथं पाथभिमा्गरुदिक्तं वहान् वहन्तु 

2 
। # 
2 + 
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द्द्रायन्दुम् । इन्द्राथमिन्दुः सोमं सरस्वती अभिषुणोति इति 
वाक्य परिपृत्तिः । नरादासन यज्ञेन सहिता नग्नहं किण्वम् ! किञ्च 
मद् धातं सुरायाम् अद्दिवनौ मुरसरूपं मेषजरूपं च भिषजौ 

वेद्यो सुते अभिघुते सोमे इन्द्रायेत्ययुषज्ञो विभक्तिव्यत्ययेन ॥ ५७ ॥ 
आजुह्वाना । आहयन्ती सरस्वती इन्द्राय इन्द्रियाणि चश्च 

प्रथ्ठतानि वीयं च वीर्कमे इडाभिय्चियाभिर्हतुभूता भे; आश्विनो 
च इषं सहायभूतामुपादाय सन्दधुः ऊजे च तदुपसेचनं दध्यादि 
सदुः सन्दधुश्च रयि धनम् ॥ ५८ ॥ 

अदिवना नमुचेः । यमद्दिवनौ नञुचेसहत्य सुतमभिघुतं सोमं 
शुक्रम् अमलिनं परिल्लुता साहेतं स्थापितवन्तौ सरस्वती तमाभ- 
रत् सरस्वती तमेवाहरत् बर्हिषा स्तरणा्थंन सदिता इन्द्राय पा- 
तवे इन्द्रपानाथेस् ॥ ५९ ॥ 

कवष्यो न । यज्ञगरहद्वार उच्यन्ते । कवष्यो न । ष् निष्कषे । 
समुश्चयार्थीयो नकार अस्याश्राचि । कुषिताः सस्ुषिराश्च व्यश्चनव- 
व्यश्च अददिवभ्यां च्वयुभ्यां सहिता दुरः दारः दिशः द्ाभिदिशो 
रक्ष्यन्ते इत्यत एवसुक्ताः । इन्द्रौ न इन्द्रश्च यासु द्ाःखु व्यवस्थितः 
रोदसा दावाषराथेन्थ उभऽपि दुहे दोग्धि कामांश्च सरस्वती दुहे 
इन्द्रायायाताय यज्ञगहद्धार इदं नाम कुवन्निति शेषः ॥ ६० ॥ 

उषासा नक्तम् । उषा आदिव्यग्रभा नक्तं राजिः हे अद्विनौ 
उषा च राजि दिवा महनि इन्द्रम् इन्द्रियैः वीर्यैः समञ्जाते सश्र 
क्षयञ्च सायं च इन्द्रियैः खमञ्जाते सातत्याभिप्रायं सञ्जानने प- 
कमतीभूते उषा च रात्रिश्च सुपेशसा स्वरूपे श्युस्केन उषाः कृष्णेन 
रात्चिः । किमेन्द्रम् उषा च रानिश्च केवरे एव समञ्जाते नेत्याह 
सरस्वत्या च सह समञ्जाते ॥ ६१ ॥ 

पातं नः । पारयतं नः अस्मान् हे अद्धिवनौ दिवा अहनि पाहि 
पार्य च नक्तं हे सरस्वति युवां च हे दैव्यौ होताये भिषजौ 
पाख्यतम् इन्द्र॒ सचा सदेत्यथैः । खते अभिषुते सोमे ॥ ६२ ॥ 

तिख्खधा । तिस्रो देव्यः बेधा जिप्रकाराः सरस्वती मध्य 
स्थाना भारती आदित्यप्रमा दुस्थाना इडा पररथेवीस्थाना । एता- 

घु स्थावेघु स्थितः अश्विनौ च तीवं पटुतमं परिक्ता सहितं 
कस्षोममिन्द्राय सुषुवुः आसिष्ुतवन्तः मदं तप्पणम् ॥ ६२३ ॥ 
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अददिवना भेषज मु एवद्ाख्यातस्यादृष्ुरिदि परिणामः । के अ- 
दधुः इन्दवे अद्धिवनो सरस्वती त्वषा च प्रयाजदेवदाः । किषदधुः। 
अ्िवनो वावद् भेषजं मधुरूपस् । मेषञ्ज नः अस्मत्सम्बन्धिनी स- 
रस्वती । त्वषा च यशः श्ियंस्ूपं च । कस्मिन्नवसख्लरे | ु तेऽभि 
चुते सोमे ॥ ६४ ॥ 

ऋलुथेन्द्रः । ऋताच्रतौ काठे काठे । दन्द्रयेति चिभक्तिव्यत्य- 
वः । वनस्पतिः शशमानः स्तुचन् परिुना साधनभूतया कोलाङ- 
मन्नरखं दुहे इत्यनुषङ्गः । अिवभ्यां च सहिता मधु दुहे दोग्धि 
धघुः भूत्वा सरस्वती ॥ ६५ ॥ 

गोभिश्े । गोप्रशूतिभिश्च पद्युभिः सोमं सहिलं मासरेण परि. 
सुता च कथभूतं खुतं मध्ु अभिषुतं मणु स्वाद् हे अभ्रविनो युं 
समधातम् । कस्मिन् समधातम् इन्द्रे । कि केवखावदधिविनो सम- 
धातं नेत्याह सरस्वत्या खह स्वाहाङतिभिः प्रयाञेन साद्धम् ॥६६॥ 

अरिवना इचिः | तिस्धो दपानां याञ्याञुषाक्या अदुष्डुभः। एकै. 
कादधिवसरस्वतीन्द्रदेषत्याः । आजिरे इत्यनेनाख्यातपदेन सबोणि 
पदानि संबध्यन्ते । अदिविनो सरस्वती च मजभरिरे आजद्रः रविः 
इन्द्रियं शुकम् अमटिनं चसु धनं मधं महनीयय् । इत माजर 
इन्द्राय ॥ ६७ ॥ | 

यमद्धिवना । यमिन्द्रमभ्विनौ च सरस्वती च हविषा वर्धयन् 
स विभेद । भिदिर्विदार्णे । विद्र्वडाम् बं मेघं चृणोतेवेटः 
मघं महनीयं नमुचौ आसुरे सचा सह सखचाशब्द्ः सहव. 
नः } तथोभाच विक्िन्यत्ययः । नसुष्विना आस्रेण सह वटं चि- 
भदे्ति ॥ ६८ ॥ | 

तमिन्द्रं तसुकतगुणभिन्द्रं पशवः कम्यङ्कभूदः गोमेषाजाः स- 
चा सहभूताः अद्धिविनौ च उभौ सरस्वती च दधानाः धास्यन्तः\ 
घभ्यनुषत । नूषतिैख्यथेः । अभिवद्धेयन्तिं केन हविषा कस्मिन् 
यज्ञे इन्द्िेवीर्थैः ॥ ९९ ॥ , 

य इन्दे तिखोऽञुष्टुमः ! पशयुपुरोडाश्चा्नां याज्यःघ्ुवाक्या इन्द्र 
सविठवसरुणदेवत्याः सवी ये इन्द्रे इन्द्रियं दधुः स्थापितवन्तः सवित्ता 

 घरुणः भगः मगशचन्देनभरन्द्रौ रक्ष्यते ते यज्मनिऽ्पि कीं दध 
तीति वाक्यपरिषून्तिः। ख सुत्रामा यञ्च इन्द्रः हविष्पतिः हधिषः 
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स्वास्ी । यजमानमिति बिषकिव्यस्ययः । सश्चत सचताभिति पुर- 
वचनव्यत्ययः । एवमते एवषमा मन्ञा छक्षणया व्याख्येयाः ॥७० ॥ 

सवेता बरूणः । द्ितीयोऽद्धचेः । स प्रथमो व्याख्येयः । यञ्ज 
आद् नमुचेः सकाशात् वसु घनं वरूमिद्धियं खु्ामा इन्द्रः तत्स- 
विदवरुण्रश्र कयः पद्चुपुसोडाराभन्बदेवता दइ घत् ददातु यजमानाय 
दाशे हर्वीषि दत्तवते ॥७१॥ 

वरुणः क्चच्रम् । वरुणः सविता च सु्ासा च दधानाः इन्द्रे य- 
जपने वा यज्ञं सो्रामणीम् आदत व्याक्षवन्तः । कि कि द्धानाः। 
वरुणः श्चचभिर्द्रियं च सविता भगेन धनेन सहितां धियं सुत्रामा 
यदसा सहितं बरूम् ॥ ७२ ॥ 

अदिवना गोभिः । तिखलोऽचुष्टुमः । हविषां याज्यायुवाकया अ- 
स्विसरस्वदीन््रदेवत्या अदिवनो सरस्वती च गोभिः गोप्रभ्रतिभिः 
पश्युभिः इन्द्रियम् 1 ₹ष्द्रियेणति विभाक्तिव्यत्ययः बाक्यसंबन्धात् । 
अदवेभिः अश्वदृक्षिणाभिः वीये बं बीर्यण वरेन हविषा पद्युषुरो- 
डान इन्दर् यजग्रानं च अवद्धयय् ॥ ७३॥ 

ता नाद्धत्या । तौ नासत्यौ न असत्यो सत्यावेव स्ुपेरासा खरू- 
पौ हिरण्यवसनी हिरण्यद्ानोपदङ्चितपन्थ्ानौ नसा चृशुमयुक्तौ न- 
रकार वा । सरस्वती च हविष्मती हविषा संयुक्ता । एते चयः 
पाद्; पसेक्चरृताः । चवुथस्तु पादः प्रत्यश्चछृतः अतो वाक्यभेदः 
सौ नाक्तव्याञ्ुकशुणौ सरस्वती च कम्म दन्तमानान् नः अस्मान् 
अवत अवत्विति पुरूषत्यत्ययः ततो दिवीयवाक्यम् । इन्द्र कम्मे 
नोऽवरतत । है इन्द त्वमपि कस्मेसु व्चेमानानोऽस्माम् अवतं अवेद 
चन्यसध्दत्वसः ॥ ७४ ॥ 

ता भिषजा । तौ भिषजो सुकर्मणा कल्याणकर्माणौसाच 
सुदुघा साधुदोहना सरस्वती स च चृबहा शतक्रतुः बहूकमां इन्द्राय 
दुः ददुः इद्वियं वीयम्। नतु सं इृतरहा शतक्रतुः इन्द्राय दधुरिन्द्रिय- 
भितीन्दम् इन्द्राय ददार्तीत्येतन्नोपपदयते । कल्पान्तसेण इन्द्र पत- 
सूक्ररपपययय ददादीत्यदष विसो वा रेवाः अचिन्त्यशशक्तयः 
एकधा द्विधा बहुधा भवेयुः एवमप्यज् विसेधाः परिह ्च॑व्याः ॥७५॥ 

गहाणां याज्याजुवाक्यौ । युवं सुरामम् । पुरमिव पितसै ! अ. 
यणष्टुपष्टुयौ अदिदि्वरस्वदीन्दरदेवस्ये । युवं यूयतित्ति विभद्तिव्य- 
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त्ययः सरस्वती हि तृतीया । युवं युय हे अ्ष्विखरस्वत्यः सुराम 
खुरामयं नमुचौ आसुरे बत्तंमानं सचा सह विपिपानाः विविधं पिब- 
न्त्यः कमस्मेसु वत्तेमानाः इन्द्रमवत पालयत ॥ ७६ । 

पु्चमिव पितसै । व्याख्यातम् ॥ ७७ ॥ 
पदुस्विष्रकृतो यरस्मिन्नदवासो ऽहाव्यग्न इति । जगती चरेष्टुभावा- 

मर्यो । यस्मिन्नस्नौ अद्वासः ऋषमासः उक्षाणः वशाः मेषा अ- 
वखण्ासः अवदायावदाय चतुरवत्तन निक्षिप्ताः आहुताः आदा 
यादाययाह्ुताः तस्मै अश्रये कीलालपे कीरारमन्नरसं पिबतीति 
कीलालपाः सोमपृष्ठाय सोमाहुतयो यस्य पृष्टे ह्यन्ते वेधसे मेधा- 

विने हृदा मति जनय हृदयं मतिपूषेक स्तोमं जनय चारुमस्नये ॥७८॥ 
अहाग्य्ने । यस्य ते तव आस्ये मुखे हे अघने अहावि इवं मया 

हविः । कथमिव स्ुचीव घृतं यथा श्चि नित्यावस्थितं घतं चम्बीव 
सोमः चम्बामिव । यथा च आचिषवणस्मेणि नित्यावस्थितः सोमः 
प्व तं त्वां जरबीभि वाजसनिं वाजमन्नं सम्भजते वाजसन रथय 
धनम् । अस्मे अस्मा खुवीरं शोभना वीरा अस्मिश्िति सुवीरं 
प्रास्तं धि स्थापय यद्रक्षं च यश्रोचै सोमो राजा बृहन्तं 
महान्तम् ॥ ७९. ॥ 

आष्देवना तेजसा । एकाददाश्च शाखम् आयाचुष्डुप् अन्याच 
अदिवसरस्वतीन्द्रदेवत्या च द्वितीयाद्यादख्यस्तृचो गायन्याश्चस- , 
रस्वतीन्द्रदेवत्याः यथासख्यम् । अआदिवना अश्विनो । तेजस। 
खह चक्षुः । प्राणेन सह वीथेम् । सरस्वती वाचा च सद वरेन 
च सह चेन्द्रः । एवमेताः प्रतिनियतचष्चुसादिेदानद्वारेण इन्द्राय 

दधुः ददुः इन्द्रियम् ॥ <० ॥ 

गोमदू घु । हे नासत्यो गोमद्धनं सगरद्य । उष् पादपूरण । अ- 
द्ववश्च धनं सग्रह्य यातं गच्छतम् । दै आष्देवनौ वर्तिः वा्तन्या। 
प्रसिद्धेन मार्गेण हे रुद्रा रुग्णद्रवणमागों चपाय्यं प्रत्ति सदेवा नरः 
यस्मिन् यज्ञ पिबान्त स चपाय्यः॥ ८१॥ 

नयत्परः । यत् न परः अस्षम्बद्धः नचान्तरः सम्बद्धः आदध- 
षेत् आधुष्णुयात् अभिभूय गृह्णीयात् । दृष एव॒ सुवषेणं इष्ियेयो 

-वैखु धनं तौ तथोक्तौ । यद्वा बृ्ठद्धारेण त्रासयितासै दुःरसः दु 
 मसदसतं श्चंखति यः स तथोक्तः मस्यैः भसुप्यः रिपुः दानुः ॥ <२॥ 
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तानः यौ युवामुक्तयुणौ तौ नः अस्माकम् । आवोढम्। भव्हतं 
हे अभ्विनो रथि धनं पिशङ्गलदशम् ! अनेकरूपसन्दर्ने हे धिष्ण्या 
धिष्ण्याश्चिरूपौ धातार वा । वरिवोविदम् । धनविद्चेषणमप्रेतत् । 
वरिद इति धननाम । श्छन्धं खदन्यस्य धनखामस्य देवुभूतं 
सक्ति ॥ ८३ । 

पावकां नः । या पावका पावयिक्री सरस्वती वाजेभिस्नः वाजि. 
नी वती अन्नवती सा नः अस्माकं यज्ञ वष्टु कायतां यो हि यदिच्छ- 
ति सर तदागच्छति धियावसुः कञ्मधना ॥ ८४॥ 

चोादयिश्री | या सोदर्यी पररयेकी सुचरतार्ना शोसनानाम् 
ऋतानां वयसा अथीरुष्चणस्य वाभ्विभवस्य चोदयिच्ीत्यथः । स- 
चेतन्ती चेतयमाना श्षोभनार्नां सतीनां यज्ञं दधे धारयति स- 
रस्यती ॥ <५ ॥ 

महो अणेः। या महत् अणेः महान्तप्नुदकसङ्गातं सरस्वती भथ- 
चेतयति पक्ञापयति केतुना कस्मेणा प्रज्ञया वा मध्यस्थाना नदी 
चा। याच धियः बुद्धीः विश्वाः खवः सवेप्राणिष्ववस्थिताः वि 
राजति । दीप्त्यथैः अन्तभौवितष्यथेश्च द्रष्टव्यः ¦ विविधं दीपयति 
विकारयति तां वयं स्तुमः इति रोषः ॥ <६ ॥ 

इन्द्रायाहि । इन्द्र आयाहि आगच्छ चिच्रभानो चिदपि । कि 
कारणा सुता अभिदुता इमे सोमाः त्वायवः स्वां कामयमानाः । य- 
दि नमन्द्रऽस्मान् पिषदित्येवं कामयमाना इत्यथैः । नस्ाभिघु 
ता षव केवले कि तहिं अण्ठीभिस्तना पूतासः । अण्वी इत्यक 
िनाम । अङ्कदलिभिः तना ख धनद्मिन च पूताः पवि्ीकृवाः 
यद्वा तनशब्देन दरापविञमभिधीयते । अङ्कलिभिदेश्ापविन्नेण 
च पता इत्यथः ॥ <७ ॥ 

इन्व्रयाहि । इन्र अगच्छ धिया स्वकोयया बुध्या हदषेतः परारेतः 
अनुन्यप्रोरेत इत्यभिप्रायः । विप्रजूनः उुतिगेतिः शतिक मेघाध्य- 
गतः सुतावतः अभिषुतवतो यज्ञप्रानस्य यज्चम् । किं कारणभ्िति 
चेत् उप समीपे ब्रह्माणि हवीषि वाघतो वक्तन्ते उपदुसेडाश्चात् ऋ- 
त्विजो बतैन्त इत्यथैः । कवाघत इति ऋत्विगनामसु पडितम् ॥ << ॥ 

इन्द्रायाहि । हे इन्द्र आगच्छ तू तुजान।तूठंजान इति क्षिप्रनाम 
श्चिप्रं त्वरमाणः । कवागच्छेत्ति । उपन्रह्याभि उपहवीषि प्रात हे 

८ 
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{५ 

हरिवः हरी अदसो तद्वानिन्द्रः । मतुवसो रः सबुदधं 
एत्य च सुते अधिषठुते सोमे दधिष्व उदेरण धास्यस्व 
स्वभूतं च नः अन्न हविः सोमङश्चणम् ॥ <र 

आदिवना पिबताम् । अषिविनो पिबतां पिबतो मश्च मधुरस्वाद्ो- 
परृष्धितं सोमं सरस्वत्या च सजोषसा खमानसोमपानौ इन्द्रश्च 
ख्रार्म इडः पिबन्तु मधु ततो भूयोभूयः अभश्विसरस्वतीन्द्राः 
दषन्तां सवन्तां सौम्यं मधु ॥९०॥ 

ति रूत्खम् ¦ 
नः अस्माक 

इति भी-उष्वरछतौ मन्त्रभाष्ये विशातितमोऽध्यायः ॥ २०॥ 


